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Strzegomska inwestycja „Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej  
na terenie Grabin i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów 
obronnych” zwyciężyła w niezwykle prestiżowym ogólnopolskim konkursie Modernizacja  
Roku & Budowa XXI w., w kategorii „Rewitalizacja obszarów w przestrzeni urbanistycznej”.  
– A najważniejsze jest to, że z tej rewitalizacji, m.in. odbudowy starej baszty i remontu murów 
obronnych, cieszą się nasi mieszkańcy – zauważa burmistrz ZBIGNIEW SUCHYTA.  
Na zdjęciu – zrewitalizowane mury obronne i odbudowana baszta.

Najcenniejsze jest życie  
i zdrowie mieszkańców

Najlepsza na epidemię – dobra robota

– Ucierpiały wszystkie polskie gminy, pierwsza fala epidemii 
dotknęła ich finansów, zmniejszyła wpływy podatkowe do 
budżetów. Później sytuacja się poprawiła, ale moim zdaniem 
najważniejsze i najcenniejsze są życie i zdrowie naszych 
mieszkańców – mówi wójt Krośnic ANDRZEJ BIAŁY. – A to,  
co działo się wiosną i dzieje się jesienią, odbije się  
na gospodarce kraju i każdego samorządu.

Choć w tym roku dochody gminy Pielgrzymka są mniejsze, 
to z drugiej strony pandemia spowodowała obniżenie cen 
przetargowych. – Ceny spadły, dlatego też robimy więcej niż 
to było zaplanowane – uśmiecha się wójt TOMASZ SYBIS – lecz 
obawiam się czasami, że jeśli oferta wynosi 50 proc. kosztorysu, 
to występuje zagrożenie dotyczące jakości wykonania 
prac. Zatem takie inwestycje trzeba uważnie nadzorować. 

Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany tegorocznych wizyt partnerskich w ramach współpracy 
zagranicznej Powiatu Wrocławskiego z partnerem francuskim (Departament Górnego Renu) 
i niemieckim (Powiat Borken) – spotkania zaplanowane na maj i czerwiec tego roku zostały  
odwołane. – Od początku pandemii organizowane są jednak wideokonferencje z naszymi partnerami.  
Uczymy się nawzajem od siebie, jak skutecznie zarządzać kryzysem sanitarnym na swoim obszarze, 
chociaż mamy do czynienia z zupełnie inną skalą pandemii i różnymi kompetencjami  
w naszych samorządach – mówi starosta Powiatu Wrocławskiego ROMAN POTOCKI.

Współpraca zagraniczna 
w dobie pandemii
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Gwiazda dla pracowitych

Przestrzegamy wszelkich standardów
– Staramy się przestrzegać wszelkich standardów, które mają 
zminimalizować możliwość zakażenia się koronawirusem. 
Przestrzegamy również wszystkich zaleceń rządowych 
kierowanych do samorządów z Ministerstwa Zdrowia. Krótko 
mówiąc, robimy to, co do nas należy – podkreśla wójt Wiszni 
Małej JAKUB BRONOWICKI. – Kanałów dostępu do urzędu 
funkcjonuje co niemiara i ludzie nauczyli się już, że można 
działać zdalnie dzięki telefonii i internetowi. 
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Mity, fakty, opowiastki
Rząd planuje zmiany w podatkach PIT, CIT 
i ryczałtowym podatku dochodowym  
i samorządy stracą 1,4 mld zł dochodów 
rocznie – przyznała wiceminister 
finansów Anna Chałupa podczas obrad 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. 
Zmiany mające obowiązywać  
od 1 stycznia 2021 roku to m.in. 
zwiększenie z 1,2 mln euro do 2 mln euro 
limitu przychodów firm, który pozwoli im 
płacić obniżoną do 9 proc. stawkę CIT  
oraz podniesienie limitu przychodów 
z 250 tys. euro do 2 mln euro, by firma 
mogła płacić podatek ryczałtowy. 
Zmiana ta ma służyć wsparciu 
przedsiębiorców, ale nie ma jednak mowy 
o zrekompensowaniu strat samorządom. 
Będzie mniej inwestycji i mniej 
samorządowej samodzielności.

• • •
W województwie śląskim każdy samorząd 
złożył średnio sześć wniosków o wsparcie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, a w podkarpackim rekordzista 
wystąpił z czternastoma wnioskami. 
Nabór do drugiej transzy RFIL  
zakończył się 30 września,  
a wnioski składano za pośrednictwem 
platformy e-PUAP. Do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego wpłynęło 1186 wniosków 
od 187 samorządów, na łączną kwotę 
8,5 mld zł, a większość projektów 
dotyczy inwestycji drogowych i innych, 
infrastrukturalnych, takich jak np.: 

rozbudowa sieci monitoringu i budowa 
systemów Bike&Ride w Koniecpolu, 
rozbudowa kampusu ASP w Katowicach, 
budowa Interdyscyplinarnego Centrum 
Chemii przy Uniwersytecie Śląskim, 
zakup mobilnej stacji sortującej odpady 
w Piekarach Śląskich, zagospodarowanie 
terenu po byłej kopalni w Gródkowie, 
nowoczesne kryte lodowisko w Raciborzu, 
budowa kąpieliska miejskiego na akwenie 
w Jaworznie, stworzenie miejskiego 
systemu rowerowego w Zawierciu i trasa 
ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym 
w Będzinie. Natomiast do Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło  
865 wniosków na kwotę dofinansowania 
3 133 828 740 zł. Za to w Podkarpackim 
Urzędzie Wojewódzkim złożono  
ok. 400 wniosków, a najwyższa 
wnioskowana kwota dotyczy miliona 
złotych na budowę łącznika do autostrady.

• • •
28 września w Senacie wręczono 
nagrody laureatom 18. edycji konkursu 
na Sołtysa Roku organizowanego 
przez „Gazetę Sołecką” i Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów. Uroczystość 
poprzedziła konferencja „Fundusz 
sołecki, czy czas na zmiany?”,  
a podczas dyskusji sołtysi podkreślali, 
jak wielkie znaczenie ma fundusz dla 
mieszkańców wsi. W roku 2020 fundusz 
sołecki utworzyło w Polsce 1527 gmin 
w planowanej kwocie 654 mln zł. 

Tytuł Sołtysa Roku 2019 zdobyli: Maria 
Adamczyk z Kornatowa w woj. kujawsko- 
-pomorskim, Zbigniew Czarczyński  
z Koszewnicy w woj. mazowieckim,  
Maria Gałązka z Jędrychowa  
w woj. warmińsko-mazurskim,  
Roman Kołomański z Ciekot  
w woj. świętokrzyskim, Iwona Kościelska 
z Przyjmy w woj. wielkopolskim,  
Krystyna Kryczka z Kluczewa  
w woj. zachodniopomorskim,  
Artur Słabosz z Bystrzanowic  
w woj. śląskim, Henryk Zagozda  
z Szadowa Księżnego  
w woj. wielkopolskim i Krzysztof Zawada 
ze Zgorzelca w woj. wielkopolskim. 
Za najdłuższe, 26-letnie sołtysowanie 
nagrodzono Łucję Rucińską z Dąbrówna 
w woj. warmińsko-mazurskim.

• • •
Ruszył proces wójta gminy Daszyna 
Zbigniewa Stanisława Wojtery, 
oskarżonego o udział w grupie 
przestępczej, która miała wyłudzić  
11 mln zł dotacji od Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Działalność grupy miała polegać na 
wyłudzaniu dofinansowania w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego 
w rolnictwie. Podstawą nielegalnego 
procederu miały być dokumenty 
przedkładane w biurze powiatowym 
ARiMR w Łęczycy, zawierające nieprawdę 
co do prowadzenia działalności rolniczej. 

Wśród 95 przestępstw zarzucanych 
wójtowi są m.in.: kierowanie w latach 
2013-2017 grupą przestępczą wyłudzającą 
dotacje, ponad 80 zarzutów konkretnych 
wyłudzeń i kilka zarzutów dotyczących 
podrabiania dokumentów. Wójt Wojtera, 
który twierdzi że jest niewinny, spędził  
w areszcie 19 miesięcy. W tym czasie, 
w roku 2018, wybrano go na kolejną 
kadencję. Do kierowania urzędem  
wrócił w grudniu ubiegłego roku  
po wyjściu na wolność, ale jeśli zostanie 
skazany prawomocnym wyrokiem,  
straci stanowisko.

• • •
Do Kancelarii Prezydenta Andrzeja 
Dudy wpłynął wniosek o odebranie 
prezydentowi Sieradza Pawłowi 
Osiewale Brązowego Krzyża Zasługi. 
Samorządowiec został bowiem 
prawomocnie skazany za potrącenie 
79-letniej staruszki i nieudzielenie jej 
pomocy. Sąd Okręgowy w Sieradzu 
wymierzył prezydentowi Osiewale karę 
ośmiu miesięcy pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na dwa lata. Prezydent 
ma też zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych na okres trzech lat oraz 
musi wpłacić 10 tys. zł nawiązki dla 
pokrzywdzonej. Warto też podkreślić, 
iż prezydent Sieradza jeszcze przed 
postawieniem mu prokuratorskich 
zarzutów szedł w zaparte, twierdził, że 
nie miał świadomości, iż kogokolwiek 
potrącił. Podkreślał także, że ma wadę 
wzroku, a świeciło ostre słońce. Był 
przekonany, że nie tyle potrącił staruszkę, 
co po prostu przejechał blisko niej.  

Do wypadku doszło 24 marca 2019 roku, 
a miesiąc później wojewoda łódzki złożył 
wniosek o nadanie mu odznaczenia 
państwowego.

• • •
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 
wydatki miast i złożyła dwa 
zawiadomienia do prokuratury.  
Według NIK gminy miejskie Ełk  
i Bartoszyce w nieprawidłowy sposób 
wydatkowały pieniądze  
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
na poprawę atrakcyjności swoich miast. 
W raporcie poinformowano  
o istotnych nieprawidłowościach  
w pięciu gminach przy realizacji 
projektów o łącznej wartości ponad  
17 mln zł – dofinansowanych w kwocie 
ponad 11 mln zł. Projekty te realizowane 
były przez gminę Bisztynek oraz miasta: 
Ełk, Giżycko, Górowo Iławeckie i Kętrzyn.

• • •
Górna granica wynagrodzeń wójtów, 
starostów i marszałków w roku 2021 
wyniesie 12,5 tys. zł brutto. Według 
Związku Miast Polskich samorządowcy  
w rzeczywistości zarabiają mniej  
niż przewidziano w ustawie, bowiem  
z wyliczeń wynika, iż pensja prezydenta  
w mieście innym niż Warszawa wynosi  
w praktyce ok. 10 tys. zł brutto. Natomiast 
dieta radnego w przyszłym roku nie będzie 
mogła być wyższa niż 2684 zł miesięcznie, 
a wysokość świadczenia radnego zależy  
od wielkości gminy i powiatu.  
Ponadto oprócz diety radnym przysługuje  
zwrot kosztów podróży służbowych.

Podglądacz samorządowy
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Na pozycji lidera cały czas 
Warszawa. Zyskuje Trójmiasto. 
Traci Wrocław i Kraków.  
Tak wyglądają wyniki 
najnowszego rankingu 
atrakcyjności relokacyjnej 
miast przygotowanego przez 
firmę Antal. Włodarze miast 
muszą pamiętać, że dobra 
oferta lokalizacji to szansa  
na pozyskanie specjalistów.  
Ci bowiem nie mają problemu  
z przeprowadzkami.

Na popularności wśród przedsta-
wicieli kadry średniego i wyższego 
szczebla, kosztem Krakowa i Wroc-
ławia, zyskuje Warszawa (+7 p.p.), 
w której chętnie pracowałby już co 
drugi respondent. Pierwszy raz tak 
wysokie drugie miejsce w rankin-
gu zajęło Trójmiasto. Coraz wyższe 
wyniki notują też mniejsze ośrodki.

Ważny raport 
(również dla samorządowców)

26 października Antal opubli-
kował 10. edycję raportu „Aktyw-
ność specjalistów i menedżerów na 
rynku pracy”. Bada-
nie było przeprowa-
dzone na przełomie 
sierpnia i września,  
a wzięło w nim udział 
2067 respondentów  
z całej Polski. Wyni-
ka z niego, że obecnie  
69 proc. pytanych w przypadku 
otrzymania atrakcyjnej oferty pracy 
zdecydowałoby się na przeprowadz-
kę, dlatego też otwartość specjalistów 
i menedżerów niezmiennie od zeszłe-
go roku oceniana jest jako wysoka  
(+1 p.p.). Najczęściej gotowość do re-
lokacji deklarują pracownicy działów 

administracji (78 proc.), jest to wzrost 
o 20 p.p. w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. Również na taką opcję ot-
warta jest wyższa kadra zarządza-
jąca (76 proc.) oraz przedstawiciele 

branży inżynieryjnej 
(75 proc.). Natomiast 
najrzadziej deklarują 
otwartość na relokację 
przedstawiciele dzia-
łów HR oraz IT.

– Gotowość do re-
lokacji w Polsce nie-

zależnie od pandemii utrzymuje 
się na wysokim poziomie. Mimo 
że obecnie na drodze pracodawców  
i kandydatów stoi sporo organiza-
cyjnych wyzwań, istnieje też świa-
domość, że dla atrakcyjnej ofer-
ty pracy, która umożliwi rozwój 
kariery, warto się przeprowadzić  

– komentuje Artur Skiba, prezes  
firmy Antal.

Stolica niezmiennie na czele
Większość ankietowanych spe-

cjalistów i menedżerów (51 proc.) 
w przypadku możliwości reloka-
cji najchętniej jako nowe miejsce 
zamieszkania wybrałaby stolicę. 
Obserwacje Antal wskazują, że na 
pozytywne postrzeganie Warsza-
wy wpływa znacząca liczba siedzib 
największych firm, dająca szero-
kie możliwości rozwoju, wysokie 
przeciętne zarobki mieszkańców, 
a także bogate zaplecze kulturo-
we. Zresztą to charakteryzuje w za-
sadzie wszystkie stolice europej-
skie. Natomiast dużo ciekawiej robi 
się, jeżeli przyglądamy się innym  
ośrodkom.

Trójmiasto idzie jak burza
Wrocław, który w zeszłym roku 

z wynikiem 38 proc. wskazań zajął 
drugie miejsce, teraz musiał ustą-
pić na najniższy stopień podium. 
Widać ostatni czas dla stolicy  
Dolnego Śląska nie jest najlep-
szy. Pod względem atrakcyjności 
do przeprowadzki stolicę Dolnego  
Śląska wyprzedziło Trójmiasto, 
które zanotowało wzrost odsetka 
wskazań specjalistów i menedże-
rów o 2 p.p. i z czwartego miejsca 
awansowało na drugie. Na popu-
larność nadmorskiej aglomeracji 
wpływa rosnąca liczba międzyna-
rodowych firm oferujących atrak-
cyjne miejsca pracy i tradycyjnie  
– aspekty związane ze środowi-
skiem naturalnym i pięknym poło-
żeniem miasta.

Druga fala pandemii 
skutkuje zwiększoną liczbą 
wniosków o wsparcie 
działań przeciwkryzysowych 
samorządów, systemu ochrony 
zdrowia, służb sanitarnych, 
ośrodków pomocy społecznej 
i innych instytucji przez 
żołnierzy Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Aby usprawnić 
proces zamawiania wsparcia, 
w marcu powstała „Platforma 
Wsparcia WOT”, dzięki której 
proces wnioskowania  
o pomoc wojska został 
maksymalnie uproszczony  
i odbiurokratyzowany.

Do tej pory na platformie zareje-
strowało się 2385 podmiotów, które 
złożyły 11,5 tys. wniosków o pomoc 

wojska. Najczęściej z platformy ko-
rzystały wojewódzkie i powiatowe 
stacje sanitarno-epidemiologiczne, 
ośrodki pomocy społecznej (różne-
go szczebla), wydziały i samorządo-
we zespoły zarządzania kryzysowe-
go, szpitale, centra krwiodawstwa, 
organizacje charytatywne, domy 
dziecka.

Platforma najbardziej efek-
tywnie była wykorzystywana  
w maju i czerwcu, wraz ze zmniej-
szaniem obostrzeń sanitarnych ma-
lała też liczba wniosków globalna 
oraz ta składana za pomocą narzę-
dzia. Obecnie wraz ze wzrostem 
zaangażowania różnych instytucji  
w działania przeciwkryzysowe, roś-
nie też liczba wniosków o wspar-
cie do WOT. Wojsko zachęca, aby 
jak największa ich liczba była skła-

dana za pośrednictwem wirtualnej  
platformy.

„Platforma wsparcia samorzą-
dów, organów sanitarnych i pod-
miotów leczniczych” to aplika-
cja webowa dostępna pod adresem:  
https://pomocwot.ron.mil.pl. Mo-
gą z niej korzystać tylko zareje-
strowane podmioty. Aby dokonać 
rejestracji, należy wysłać e-mail  
z wnioskiem o rejestrację na adres:  
pomocwot(at)mon.gov.pl; w odpo-
wiedzi wnioskodawca otrzyma wia-
domość z prośbą o przesłanie szcze-
gółowych danych niezbędnych do 
rejestracji. Po przejściu rejestracji 
użytkownik otrzymuje pełen dostęp 
do usługi.

Całkowity nadzór nad składany-
mi wnioskami mają wojewodowie. 
Oni lub wskazane przez nich osoby 

zobowiązani są do oceny każdego 
wniosku oraz ostatecznie jego za-
twierdzenia bądź odrzucenia. Za-
twierdzony wniosek trafia bezpo-
średnio do brygady właściwej dla 
rejonu realizacji wniosku.

Obsługa aplikacji ogranicza się 
do wypełnienia interaktywnego for-
mularza, w którym wnioskodawca 
wskazuje miejsce i zakres pomocy 
oraz nadaje jej priorytet. Formu-
larz ten jest widoczny dla koordy-
natora WOT, który pod wskazany 
adres kieruje żołnierzy z pomocą. 
Co ważne – zlecający zadanie na 
bieżąco może śledzić postęp jego re-
alizacji. Istotnym jest również fakt, 
że po zakończeniu zadania do wnio-
skodawcy trafią dodatkowe infor-
macje dotyczące dalszych potrzeb 
lub wnioski.  (ipo)

Zarejestruj się. Kliknij. Działaj

Wrocław z lekką zadyszką
– Jeszcze kilka lat temu czyn-

nik jakości życia był dodatkiem,  
a nie wchodził w skład esencji ofer-
ty danej lokalizacji. Od kilku lat 
wiadomo jednak, że to jeden z pod-
stawowych czynników zapewnia-
jących zainteresowanie i dopływ 
najatrakcyjniejszych kadr zwłasz-
cza do sektorów usługowych i tech-
nologicznych, które z kolei celują  
w innowacjach i warunkują szyb-
kość oraz tempo rozwoju. Trójmiasto  
od dekady świadomie przewodzi 
miastom regionalnym w kwestii łą-
czenia oferty zatrudnienia z możli-
wościami płynącymi z najwyższej 
pośród polskich dużych miast jako-
ści życia, czego dowodem jest m.in. 
projekt „Live more Pomerania”.  
W tym roku uruchomiliśmy także 
portal rekrutacyjny dla osób spoza 
regionu, które chcą właśnie tu zna-
leźć dobrą pracę i zamieszkać – opo- 
wiada Marcin Grzegory, Deputy  
Director, Invest in Pomerania.

Południe przegrywa z północą
Raport Antal wskazuje również 

na rosnącą przewagę innych miast 
ulokowanych w północnej części kra-
ju. Nieznacznie zyskały na atrakcyj-
ności Bydgoszcz, Olsztyn czy Biały-
stok. Silnie natomiast tracą w oczach 
potencjalnych kandydatów lokaliza-
cje południowe – Kraków zanotował 
spadek o 8 p.p., Katowice o 7 p.p., 
Rzeszów o 4 p.p. W dobie pande-
mii walory związane z zielenią, czy-
stym powietrzem podwójnie zyskują 
na znaczeniu – a miasta na południu 
Polski częściej cechowane są przez 
większą gęstość zaludnienia, gorsze 
wskaźniki jakości powietrza, a także 
mocno konkurencyjny rynek pracy. 

(antal, ipro)

Wrocław, który w zeszłym roku z wynikiem 38 proc. wskazań zajął w rankingu drugie miejsce, teraz musiał ustąpić na najniższy stopień podium 
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Atrakcyjność relokacyjna 
miast to ważny wskaźnik 
dla samorządowców. 
Dobrze zarządzane miasta 
z potencjałem to fachowcy, 
finanse i rozwój.

Celem operacji „Odporna Wiosna” było łagodzenie 
skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności  
na kryzys społeczności lokalnych w pierwszej fazie 
pandemii. Działania były prowadzone w formie 
wspierania wojewodów, samorządów, instytucji 
oraz bezpośredniego wsparcia udzielanego 
potrzebującym. Teraz przyszedł czas  
na drugą odsłonę pomocowych działań. 
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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 
zainaugurowało działalność do-
kładnie pięć lat temu. Jak oce-
nia 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 powodują u mnie uczucie  
dumy i radości. W tej chwili ze-
spół Filharmonii Wrocławskiej 
postrzegany jest jako czołowa 
polska orkiestra. Jednym tchem 
wymienia się ją obok Orkiestry 
Filharmonii Narodowej czy Na-
rodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach. 
Jest zespołem niezwykle cenionym  
w Europie i na świecie. 
Chcą z nim współpra-
cować wszyscy, jest za-
praszany na najbardziej 
prestiżowe koncerty. 
Jeszcze niedawno mogli-
śmy tylko marzyć o tym, 
aby występować w miej-
scach, w których gramy 
dzisiaj. Jestem dumny  
z tego dorobku, jest to dorobek sze-
fów artystycznych, jest to dorobek 
artystów muzyków, jest to dorobek 
tych, którzy działają jako mana-
gerowie i administracja, jako cały 
zespół Narodowego Forum Muzy-
ki. Pamiętam rozmowę z niegdy-
siejszym prezydentem Wrocławia,  

Rafałem Dutkiewiczem, który zna-
ny jest z niekonwencjonalnego spo-
sobu komunikowania się. Byłem 
wtedy jego doradcą. Zapytał mnie: 
„Słuchaj, jak to zrobić, żeby mieć 
najlepszą orkiestrę w Polsce?”.  
Trochę się speszyłem,  
a potem odpowiedzia-
łem: „Właściwie to prze-
pis jest prosty: trzeba 
mieć najlepszych muzy-
ków, najlepszego dyry-
genta, najlepsze instru-
menty i najlepszą salę,  
co razem da nam najlep-
szą orkiestrę”. Oczywi-
ście to był żart, ale jed-
nak coś w tym jest. Samo 
zgromadzenie muzyków 
jeszcze nie zagwarantu-
je, że będzie to najlep-
szy zespół, ale są to prze-
słanki niezwykle istotne 
w całym planie, w pro-
cesie budowy zespołu, 
który nakreśliliśmy 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 ar-
tystycznego to długi  
i żmudny proces. Nie ma 
gwarancji, że decyzja 
będzie optymalna. Jest 
kilka takich elementów, 
które trzeba wziąć pod 
uwagę. Przede wszyst-
kim powinien być to 
znakomity dyrygent, ale 

to nie wystarcza, bo powinien być 
to dyrygent, który jest w stanie  
z tym konkretnym zespołem wejść 
w takie relacje, które spowodują, 
że będzie się on rozwijał i że bę-
dzie fantastycznie grał. Nie zawsze 
tak jest… Czasami świetni dyry-
genci niekoniecznie muszą mieć 

świetną relację z daną orkiestrą. 
Zdarza się też sytuacja odwrotna.  
Zespołowi czasami świetnie pra-
cuje się z danym dyrygentem, ale 
rezultaty artystyczne w postaci 
koncertów nie są zachwycające.  

Są dobre, czasem bardzo dobre, 
ale chcielibyśmy, aby każdy kon-
cert był naprawdę niepowtarzal-
nym wydarzeniem. Bywa czasami 
tak, że współpraca z dyrygentem 
jest trudna, a koncert jest fanta-
styczny. Świetne dogadywanie się 
dyrygenta z orkiestrą jest więc 
ważne, ale nie najważniejsze. Tak-
że dla dyrygenta zespół powinien 
być czymś istotnym. Jeśli dyry-
gent jest świetny, ma dobre relacje, 
ale on ma tak samo dobre relacje  
z piętnastoma innymi zespołami na 
całym świecie, to muzycy to czują. 
Są w stanie wyczuć, że ich szef nie 
oddaje się im całkowicie, że w ja-
kimś innym miejscu jest bardziej 
zaangażowany. Jest to kwestia psy-
chologii, 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, bardzo dobrze dy-
rygować konkretnymi koncerta-
mi, można mieć świetne relacje, 
ale szef artystyczny powinien też 
mieć program, plan.

– Dlaczego?
– Dlatego, że jeśli nie 

idzie się w górę, to auto-
matycznie idzie się w dół. 
Nie ma sytuacji, w której 
coś trwa na tym samym 
poziomie, szczególnie  
w sztuce. Trzeba cały czas 
myśleć o tym, aby iść ku 
szczytowi. Jeśli nam się 
wydaje, że osiągnęliśmy 
pewien stabilny poziom, 
to znaczy, że tak napraw-
dę schodzimy w dół, dla-
tego, że inni idą w górę. 
Jeśli dzisiaj zatrudniamy 
młodego muzyka, to gra 
on na znacznie wyższym 
poziomie niż artyści, któ-
rzy byli przyjmowani do 
pracy 10, 20 czy 30 lat  

temu. Progres jeśli chodzi o przy-
gotowanie muzyków do zawo-
du jest bardzo duży. Starsi mu-
zycy mają z kolei doświadczenie  
i wiedzę, których nie mają ludzie, 
którzy dopiero ukończyli studia,  
i z tego powodu mają bardzo po-
ważną pozycję w zespole. W przy-
padku Giancarlo Guerrero orkie-
stra miała z nim kilka koncertów, 
później zaczęliśmy negocjacje, tak-
że z dwoma czy trzema innymi dy-
rygentami. Zaprosiliśmy go jeszcze 
raz na koncert, a ponieważ relacje 
z muzykami były bardzo dobre, to 
zdecydowaliśmy o podpisaniu kon-
traktu. Oczywiście zawsze można 
się pomylić. W ten wybór wpisa-
na jest pewna niewiadoma, bo nie 
zawsze jesteśmy w stanie przewi-
dzieć wszystkie elementy. 

– Jakie są plany nagraniowe 
orkiestry?

– Często powtarzam, że odkąd 
tutaj pracuję, czyli od piętnastu 
lat, najpierw w Filharmonii i przy 
Wratislavia Cantans, a od pięciu lat  
w Narodowym Forum Muzyki, zaj-
muję się wyłącznie jednym, czyli 
budowaniem marki zespołów NFM. 
To jest bardzo istotne, bo prestiż 
rodzi zaufanie. Nasza publiczność 
ma duże zaufanie, że to, co dla niej 
przygotujemy, rzeczywiście będzie 
na wysokim poziomie. To jest bar-
dzo istotna wartość, a ona przekła-
da się też na pieniądze. Nagrania 
są jednym z elementów budowa-
nia prestiżu i marki zespołu. Mamy 
pod tym względem ważny dorobek 
– nagrania dzieł Witolda Lutosław-
skiego, rejestracje utworów Pawła 
Mykietyna czy wreszcie symfonie 
Arvo Pärta. Są one nie tylko nagra-
dzane – mamy przecież Fryderyki  
i International Classical Music 
Award – ale zbierają też fantastycz-

Przepis na orkiestrę
ne recenzje, co jest bardzo istot-
ne. To powoduje, że zespół jest po-
strzegany jako wybitna orkiestra  
i chcielibyśmy tym tropem podążać.  
W sierpniu nagraliśmy II Koncert 
wiolonczelowy Pawła Mykietyna  
z Marcinem Zdunikiem jako wy-
konawcą partii solowej. Moim zda-
niem jest to najlepsze dzieło tego 
kompozytora. Jestem przekonany że 
ta płyta odbije się szerokim echem. 
Już wkrótce będziemy nagry-
wać kolejną, tym razem z wybitną 
skrzypaczką Bomsori Kim. Mieli-
śmy okazję poznać się z nią bliżej 
podczas tournée po Stanach Zjed-
noczonych. Zaprzyjaźniliśmy się, 
była też chemia pomiędzy dyrygen-
tem, orkiestrą a nią. Będzie to płyta 
dla Deutsche Grammophon, jednej  
z najbardziej prestiżowych wytwór-
ni płytowych na świecie. Cieszę się, 
bo to pokazuje, jaką drogę przebyli-
śmy. Mam nadzieję, że ta płyta bę-
dzie kolejnym etapem budowania 
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 cieszę. 
Etapem przygotowawczym był paź-
dziernikowy koncert Bomsori Kim 
w Narodowym Forum Muzyki, póź-
niej zaś odbędą się nagrania. Myślę, 
że to będzie bardzo ciekawa płyta. 

– W październiku miała miej-
sce długo oczekiwana inaugura-
cja organów. Czy są jakieś plany 
na koncerty z udziałem orkiestry 
symfonicznej, podczas których za-
brzmi także ten instrument?

– Te organy budowano przede 
wszystkim z myślą o wykonywa-
niu tego typu repertuaru. Przykład 
mieliśmy już w sierpniu, kie-
dy zabrzmiały Obrazki z wystawy  
Modesta Musorgskiego w opraco-
waniu Waltera Goehra. Na pierw-
szej próbie, w momencie kiedy 
zabrzmiały organy, muzycy prze-
stali grać, bo nie spodziewali się 
takiej siły brzmienia. Słuchali z za-
chwytem. Pamiętam też ten koncert  
i wzruszenie wśród publiczności. 
Cieszę się, że ten instrument po-
wstał, że to jest instrument fran-
cuski typu symfonicznego, że bę-
dziemy korzystać z niego nie tylko 
w czasie recitali organowych, ale 
także w repertuarze orkiestrowym. 
To fantastyczny instrument, które-
go bardzo 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 Maestro Giancarlo Guerrero i NFM Filharmonia Wrocławska

Dyrektor Andrzej Kosendiak
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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

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

Czernica

Rozmowa z wójtem gminy 
Czernica WŁODZIMIERZEM 
CHLEBOSZEM

– Rozmawiamy 15 października, 
maska w maskę, bowiem dzień ten 
przynosi ponad osiem tysięcy zaka-
żeń koronawirusem. Sytuacja jest 
niełatwa i do pana też dostać się nie-
łatwo. Przy drzwiach wejściowych do 
budynku Urzędu Gminy Czernica  
stoi ochroniarz i śluza z dwiema  
paniami.

– Cóż, jak większość urzędów  
w kraju, pracujemy w reżimie sanitar-
nym, szanując się wzajemnie i wyklu-
czając możliwość rozprzestrzeniania się 

koronawirusa. Od tego tygodnia część 
kadry naszego urzędu pracuje w trybie 
zdalnym i rotacyjnym, aby pomieszcze-
nia nie były zbyt zatłoczone. Wszystko 
po to, aby nasz urząd pewnego dnia 
nie został zamknięty z powodu zaka-
żeń. Petenci wchodzą do urzędu w pil-
nych sprawach, są też obsługiwani przy 
okienku znajdującym się przy drzwiach 
wejściowych. Pracownicy też boją się  
o swoje zdrowie i swoje rodziny…

– Lepiej być ostrożnym, trzeba 
minimalizować zagrożenie, aby póź-
niej nie zachorować ciężko i nie tra-
fić do szpitala.

– Trudny to dla nas czas, wszyscy 
to odczuwamy, ale nawet w tak ma-

łym urzędzie jak nasz musimy sobie 
jakoś radzić.

– Chyba okres coraz trudniejszy, 
bowiem lawinowo w Polsce rośnie 
liczba zakażeń koronawirusem i nie-
łatwo przewidzieć nawet najbliższą 
przyszłość.

– Rzeczywiście,  
z jednej strony mnó-
stwo zakażeń, a z dru-
giej – przerażająca licz-
ba zgonów.

– Wiem, że cały 
rok był niełatwy dla 
samorządu gminy 
Czernica, lecz był to 
również okres niezłej 
roboty.

– W tym pande-
micznym zamieszaniu 
udało nam się zrealizować wiele zadań 
wpisanych w nasz tegoroczny budżet, 
a niektóre przedsięwzięcia są dalej wy-
konywane, bo przecież do końca roku 
całkiem sporo czasu. Gmina zatem nie 
stanęła, a jej samorząd się nie poddał  
i nie stanął z opuszczonymi rękami. 
Jest przecież tajemnicą poliszynela, 
że jeśli stanie gospodarka, to nie bę-
dziemy mieli pracy i nie utrzymamy 
naszych rodzin. Zatem, aby nie wyha-
mowywać naszej lokalnej gospodarki, 

Ta gmina nie stanęła
wszystkie inwestycje zapisane w tego-
rocznym budżecie gminy Czernica są 
już zrealizowane lub są kontynuowa-
ne i przygotowujemy również kolejne 
przetargi, także po to, aby firmy mogły 
zarabiać i aby nasza polska gospodarka 
się odpowiednio kręciła.

– Na razie nie ma lockdownu, ale 
nie można przewidzieć, co będzie  
w najbliższym czasie.

– Moje przesłanie jest takie, że „do-
póki walczysz, jesteś zwycięzcą”.

– Jaki będzie bu-
dżet gminy Czernica 
na rok 2021, co będzie 
w nim najistotniejsze?

– Zaraz po naszej 
dzisiejszej rozmowie 
naradzimy się z kie-
rownictwem gminy  
i rozpoczniemy już 
przygotowywa n ie 
przyszłorocznego bu-
dżetu. Do 15 listopa-
da musimy przecież 
przedłożyć projekt bu-

dżetu do Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu. W budżecie na 
rok 2021 stawiam przede wszystkim 
na przygotowanie naszych terenów in-
westycyjnych. Czyli przygotowanie 
pod inwestorów tych działek, które 
zostały już sprzedane oraz tych, któ-
re sprzedane zostaną niebawem. Tam 
przecież powstaną nowe miejsca pra-
cy, stamtąd trafią do naszego budżetu 
niemałe podatki i będzie trwało to nie 
jeden rok czy dwa lata, tylko kolejne 

dziesięciolecia. I właśnie to pozwoli 
nam rozwijać gminę Czernica zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

– A dobry samorząd to przecież 
nie taki, który tylko na bieżąco reali-
zuje zadania, ale taki, który potrafi 
przewidzieć i zaplanować przyszłość 
i rozwój gminy.

– Do tej pory zawsze uważano 
naszą gminę za sypialnię Wrocła-
wia. Ja się z tym nie zgadzam, uwa-
żając gminę Czernica za odrębną od 
aglomeracji wrocławskiej małą oj-
czyznę, w której można wypocząć, 
gdzie są miejsca pracy, a także skle-
py, szkoły… U nas po prostu można 
normalnie żyć.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Urząd Gminy Czernica

Wójt Włodzimierz Chlebosz

Pandemia COVID-19 
pokrzyżowała plany 
tegorocznych wizyt 
partnerskich w ramach 
współpracy zagranicznej 
Powiatu Wrocławskiego 
z partnerem francuskim 
(Departament Górnego Renu) 
i niemieckim (Powiat Borken). 
Z uwagi na obowiązujące 
restrykcje i wzmożone 
obostrzenia sanitarne, 
spotkania zaplanowane  
na maj i czerwiec tego roku 
zostały odwołane. 

Cenna wymiana doświadczeń
Pomimo zaistniałej sytuacji, wła-

dze partnerskich samorządów nie 
ustają w pielęgnowaniu wzajemnych 
relacji, wykorzystując w tym celu  
elektroniczne formy komunikacji.  
Od początku pandemii organizowane 
są wideokonferencje, podczas których 
partnerzy relacjonują bieżącą sytuację 
na swoim terenie, dzieląc się swoją 
wiedzą i doświadczeniami w walce  
z koronawirusem. 

– Bardzo cenimy sobie rozmo-
wy z naszymi partnerami. Uczymy 
się nawzajem od siebie, jak skutecz-
nie zarządzać kryzysem sanitarnym 
na swoim obszarze, chociaż mamy 

do czynienia z zupełnie inną skalą 
pandemii i różnymi kompetencja-
mi w naszych samorządach – mówi  
starosta Powiatu Wrocławskiego  
Roman Potocki.

Warto podkreślić, że władze sa-
morządów z Niemiec i Francji muszą 
mierzyć się na co dzień ze znacznie 
większą skalą kryzysu sanitarnego 
niż Powiat Wrocławski. Świadomi 
odpowiedzialności za zdrowie i życie 
swoich mieszkańców, wszyscy stara-
ją się jednak realizować przemyśla-
ną strategię działań w ramach walki 
z koronawirusem na swoim terenie. 

W przypadku Powiatu Wrocławskie-
go strategia ta obejmuje m.in. wspar-
cie finansowe wrocławskich szpitali, 
zaopatrzenie służb, inspekcji, straży 
i mieszkańców w niezbędne środki 
ochrony osobistej, zakup sprzętu do 
nauczania zdalnego w szkołach za-
rządzanych przez Powiat.

W przypadku partnera francu-
skiego, największy pakiet wsparcia 
trafia do Domów Opieki Społecznej,  
w których przebywają osoby starsze. 
To tam notuje się najwyższe wskaźni-
ki zgonów związanych z COVID-19. 
Dlatego to właśnie do tych placówek 
władze francuskiego departamentu 
kierują największy strumień wsparcia 
zarówno finansowego, jak i organi-
zacyjnego. Z inicjatywy tamtejszego 
samorządu tworzony jest np. lokal-
ny bank rezerw kadrowych, również  
w zakresie wolontariuszy, a także fi-
nansowane są działania pozwalające 
na podtrzymywanie kontaktu pensjo-
nariuszy z ich rodzinami (zakup tab-
letów, tworzenie bezpiecznych warun-
ków do spotkań). 

Z kolei w Powiecie Borken, jednym 
z największych dotychczasowych wy-
zwań było zahamowanie pandemii, 
która masowo wybuchła wśród pra-
cowników dużych zakładów produk-
cyjnych, siejąc spustoszenie zwłaszcza 

wśród obcokrajowców zatrudnionych 
w tamtejszych rzeźniach. 

Pomimo różnych problemów i wy-
zwań, z uwagi na gwałtowny przyrost 
zakażeń COVID-19 w ostatnich tygo-
dniach na terenie wszystkich trzech 
samorządów, władze Powiatu Wroc-
ławskiego i samorządów partnerskich 
zgodnie przyznają, że najbliższy czas 
będzie wymagał ogromnej mobili-
zacji zarówno ze strony rządów oby-
dwu państw, jak i samorządów oraz 
samych mieszkańców. Z pewnością 
wymiana wiedzy i dobrych praktyk 
w ramach współpracy zagranicznej 
zapewni większą efektywność i op-
tymalizację działań podejmowanych 
przez partnerskie samorządy w tym 
obszarze.

Plany na przyszłość
Pomimo pandemii, władze part-

nerskich samorządów zamierzają 
kontynuować współpracę, wytycza-
jąc już teraz wspólne plany na przy-
szłość. Dalszy rozwój współpracy 
partnerskiej zależeć będzie jednak 
od tego, w jaki sposób ewoluować 
będzie pandemia w najbliższych  
miesiącach. 

Szacuje się, że w projektach zrea-
lizowanych w ramach partnerstw za-
granicznych Powiatu Wrocławskiego 

Współpraca zagraniczna w dobie pandemii
wzięło dotychczas udział około 2000 
uczestników. Wśród nich należy wy-
mienić m.in. uczniów, przedstawicieli 
kół gospodyń wiejskich, organizacji 
pozarządowych, artystów, sportow-
ców, urzędników, przedsiębiorców. 

– Tak aktywny udział mieszkań-
ców w naszych projektach zagra-
nicznych motywuje nas do dalszej, 
równie intensywnej jak dotychczas 
współpracy z naszymi partnerami  
z Niemiec i Francji – mówi starosta  
Roman Potocki. (TS)
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Starosta Roman Potocki
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Strzegom

Bierutów

Urząd Miejski w Bierutowie
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów
tel. 71 314 62 51
fax 71 314 64 32

bierutow@bierutow.pl
www.bierutow.pl

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

Dla tej gminy rok 2020 był tak 
samo niełatwy jak dla innych 
polskich samorządów, ale 
Bierutów pokazał, że ma wiele 
atutów, aby w okresie pandemii 
dobrze realizować budżet 
gminy – to między innymi 
świetna współpraca burmistrza 
z radnymi, niepoddawanie się 
trudnościom, nowoczesność 
myślenia oraz realizacja nawet 
najtrudniejszych zadań.

Cały rok 2020 był dla bierutow-
skiej społeczności niezmiernie trud-
nym sprawdzianem.

Praca w cieniu pandemii
– Pracuje się niełatwo, choć 

okrzepliśmy już po wiosennym 
ataku pandemii – mówi burmistrz 
Bierutowa Piotr Sawicki. – Dzisiaj 
wiemy już więcej i mamy opraco-
wane pewne procedury, a także na-
uczyliśmy się żyć w cieniu epidemii, 
choć po wakacjach, otwarciu szkół 
i zmianie zasad testowania dotyka 
nas jesienny wysyp zakażeń. W tym 
trudnym czasie musimy zachować 
zdrowy rozsądek, w miarę możliwo-
ści zapewnić bezpieczeństwo miesz-
kańcom i dbać o prawidłowe funk-
cjonowanie gminy. Mierzymy się 

z nowymi i trudnymi wyzwaniami 
i postaramy się jak najlepiej zdać ten 
egzamin, a najważniejszym naszym 
zadaniem jest sprawne realizowanie 

rządowych wytycznych z Minister-
stwa Zdrowia. Sytuacja epidemiolo-
giczna jest w Bierutowie dynamicz-
na. Wczoraj, 14 października, było 
potwierdzonych siedem zachoro-
wań na COVID-19 i ponad 40 osób 
przebywało na kwarantannie, a dzi-
siaj wiem już, że zakażonych bę-

Czasu nie stracili
dzie około dziesięciu osób, z czego 
cztery to nauczyciele. Dlatego od 
dzisiaj przeszliśmy na hybrydowy 
system pracy w szkole podstawowej 
i będzie to nauka zdalna dla kilku 
wyselekcjonowanych klas. Ponad-
to od jutra co tydzień – a jeśli zaj-
dzie potrzeba to częściej – będziemy 
na żywo przeprowadzać transmisje 

raportujące mieszkań-
com stan epidemiolo-
giczny na terenie gminy 
Bierutów.

Jak u Hitchcocka
Koronawirus wpły-

nął także na budżet 
Bierutowa. 

– Jest on nieporów-
nywalny do budżetów 
z ubiegłych lat – wyjaś-
nia burmistrz Sawicki. 
– Mamy wiele wydat-
ków, których wcześ-
niej nie ponosiliśmy, 
ale także niemało no-
wych, niespodziewa-
nych nakładów. Nie 
organizowaliśmy ma-
sowych imprez kultu-

ralno-sportowo-rekreacyjnych i na 
przykład zawiesiliśmy w zasadzie 
na cały semestr zimowy transport 
dzieci do szkoły. Ucierpiały – choć 
nie dramatycznie – dochody gminy. 
Chcę też podkreślić, iż jeszcze 
przed nasileniem pandemii wydat-
ki oświatowe zatrzęsły naszym bu-

dżetem. Musieliśmy zmierzyć się 
z mniejszą subwencją, podwyżka-
mi dla nauczycieli, zwiększeniem 
płacy minimalnej i wyciągnięciem 
z niej dodatku stażowego. Zaczęło 
się więc jak w filmie Hitchcocka 
trzęsieniem ziemi, a później napię-
cie już tylko rosło, bowiem nieła-
twy budżet okazał się jeszcze trud-
niejszym. Pojawiły się także pewne 
nieplanowane oszczędności. Reasu-
mując –  nasz samorząd przez cały 
czas pracował tak, jakby wirusa nie 
było, choć gdy w marcu rozstrzy-
galiśmy przetarg na kosztochłonną 
inwestycję, budowę przedszkola, to 
niektórzy pukali się w głowę. Ale 
przecież epidemia się kiedyś skoń-
czy, a do tej pory nie możemy stać 
z opuszczonymi rękami i tracić 
cenny czas. Cały czas pracowaliśmy 
i zaplanowane wydatki inwestycyjne 
zrealizowaliśmy w zasadzie w cało-
ści, poza tymi, które zawiesiliśmy, 
aby mieć jakąś rezerwę finansową. 
W międzyczasie musieliśmy też 
zwiększyć wydatki na gospodarkę 
odpadami, co wiązało się z urealnie-
niem opłat dla mieszkańców.

Priorytetem – przedszkole
W październiku polskie samo-

rządy przygotowują się do opraco-
wania przyszłorocznych budżetów, 
tak jest i w Bierutowie. 

– Przez kilka następnych bu-
dżetów najważniejsza będzie dla 
nas budowa przedszkola i usiłu-

jemy zdobyć dofinansowania dla 
tej niezwykle ważnej inwesty-
cji – podkreśla burmistrz Piotr 
Sawicki. – Kolejny też rok będzie-
my optymalizować nasze wydatki 
i nowocześnie zarządzać budże-
tem. Każda złotówka w tych trud-
nych czasach jest oglądana dwa 
razy, zamierzamy ściśle przestrze-
gać dyscypliny finansowej. Stawia-
my na zrównoważony rozwój gmi-
ny i pieniądze będziemy dzielić 
sprawiedliwe na miasto i wszyst-
kie sołectwa. Będziemy oczywi-
ście łożyć na infrastrukturę drogo-
wą i przygotujemy się do kolejnej 
perspektywy unijnej.

S.G. (TS)
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Burmistrz Piotr Sawicki

Samorządy nie pracują 
dla błysków fleszy 
i spektakularnych 
rankingowych sukcesów. 
To żmudna robota na rzecz 
miejscowych społeczności 
polegająca m.in. na bieżącym 
zarządzaniu gminami, 
planowaniu zamierzeń, 
pozyskiwaniu funduszy, 
realizowaniu i rozliczaniu 
inwestycji oraz organizowaniu 
wielu imprez kulturalno-
-sportowo-rekreacyjnych. 
Ale jeśli do tego osiągane są 
świetne rezultaty – tak jak 
na przykład w Strzegomiu – 
które dostrzegane są przez 
zewnętrzne gremia daleko 
poza lokalnymi granicami, 
to tym lepiej dla wszystkich.

W niepewnym i nienormalnym 
czasie tym bardziej cenne są sukce-
sy polskich samorządów osiągane 
na różnych polach. 

– Pracowaliśmy ciężko, realizu-
jąc inwestycje dofinansowywane 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolno-
śląskiego, wszystkie zaplanowa-
ne przedsięwzięcia wykonaliśmy, 

a teraz realizujemy zadania w opar-
ciu o budżet naszej gminy lub dzięki 
wsparciu z innych grantów – wyjaś-
nia burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta.

Niedawno przedstawiciele Strze-
gomia gościli dwukrotnie w Warsza-

wie na Zamku Kró-
lewskim i były to dla 
nich niezmiernie miłe 
wizyty, bowiem strze-
gomska inwestycja 
„Przebudowa i zago-
spodarowanie prze-
strzeni publicznej na 
terenie Grabin i Stare-
go Miasta w Strzego-
miu wraz z renowacją 
zabytkowych murów 
obronnych” zwycię-
żyła w prestiżowym 
ogólnopolskim kon-
kursie „Moderniza-
cja Roku & Budowa 
XXI w.”, w kategorii 
„Rewitalizacja obsza-
rów w przestrzeni ur-
banistycznej”. 

– Natomiast dru-
ga nasza flagowa in-
westycja, „Budowa 
budynku demonstra-

cyjnego o znacznie podwyższonych 
parametrach charakterystyki ener-
getycznej” – przedszkole z oddzia-
łem żłobkowym przy ul. Kościuszki 
w Strzegomiu – znalazła się wśród 
finalistów w kategorii „Nowe obiek-
ty, nowoczesne trendy” – podkreśla 

Gwiazda dla pracowitych
burmistrz Suchyta. – Niezmiernie 
cieszą nas te wyróżnienia i nagro-
dy, tym bardziej że do wygranego 
przez nas konkursu „Modernizacja 
Roku & Budowa XXI w.” zgłosił nas 
marszałek województwa dolnoślą-
skiego Cezary Przybylski. Byliśmy 
tym bardzo zaskoczeni, a zarazem 
uradowani. A najważniejsze jest to, 
że z tej rewitalizacji, m.in. odbudo-
wy starej baszty i remontu murów 
obronnych, cieszą się nasi mieszkań-
cy. Pragnę też podkreślić, że przy 
realizacji tego przedsięwzięcia po-
mogły nam bardzo: Kościół rzym-
skokatolicki, parafia pod wezwaniem 
Piotra i Pawła, gdzie proboszczem 
i dziekanem dekanatu jest ksiądz pra-
łat Marek Babuśka, a także Polskie 
Linie Kolejowe Oddział Wałbrzych. 
Warto podkreślić, iż przylegająca do 
terenów zielonych estakada została 
– pierwszy raz od 1913 roku, kiedy 
powstała – pięknie wyremontowa-
na. A pod względem długości jest 
to trzecia estakada w Polsce i nie 
marzyłem nigdy o tym, że uda się ją 
wyremontować, co kosztowało – ba-
gatela! – 12 mln zł.

W ramach realizacji dotyczą-
cej terenów zielonych i wypoczyn-
kowych na Grabach powstał m.in. 
linowy plac zabaw, w którym są 
orczyki do jazdy dla dzieci. 

– Mamy też dobre miejsca do 
uprawiania kalisteniki oraz otwo-
rzyliśmy dirt park dla śmiałych rowe-
rzystów – dodaje burmistrz Zbigniew 

Suchyta. – Chcę także zaznaczyć, iż 
nasze przedszkole w 30. edycji kon-
kursu Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa – „Bu-
dowa Roku 2019”, zdobyło nagrodę 
II stopnia, co jednoznacznie ozna-
cza, że obiekt ten spełnia najwyższe 
normy techniczno-budowlane i, co 
niezmiernie istotne, w 75 procentach 
sam produkuje energię elektryczną.

Nie dość tych wszystkich presti-
żowych ogólnopolskich osiągnięć, 
bowiem także w Dolnośląskim Ple-
biscycie Gospodarczym, w kategorii 
„Samorząd przyjazny biznesowi”, 
samorząd Strzegomia został nagro-
dzony Gwiazdą Biznesu 2020.

S.G. (TS)

Burmistrz Zbigniew Suchyta prezentuje zdobyte nagrody
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Rozmowa z ELŻBIETĄ 
PASŁAWSKĄ, prezeską  
Stowarzyszenia Ślężanie  
Lokalna Grupa Działania

– Jaki był rok 2020 dla wasze-
go stowarzyszenia?

– Ze względu na epidemię ko-
ronawirusa był to dla nas bardzo 
trudny rok, ale też bardzo pracowi-
ty. Zbliżamy się do końca okresu 
programowania, kończymy nabory 
konkursowe i grantowe, są to już 
ostatnie pieniądze w tym okresie 
programowania. Przeprowadzenie 
tych naborów nie jest jednak łatwe.

– Dlaczego?
– Zamierzaliśmy ogłosić ostatni 

już nabór dla przedsiębiorców – na 
podejmowanie działalności gospo-
darczej – ale okazało się to niemoż-
liwe, bowiem musimy przeprowadzić 
szkolenia, aby przygo-
tować beneficjen-
tów, co przy tych 
obostrzeniach 
epidemicznych 
jest niewykonal-
ne, a nie wszyscy 
wnioskodawcy przygotowani 
są na szkolenia on-line. 

Mamy jeszcze środki finansowe 
na jeden grant – na publikacje, czyli 
na promocję.

– Kto aplikuje o fundusze 
przeznaczone na promocję?

– Wnioskodawcy z naszego te-
renu – gminy, organizacje poza-
rządowe, a także osoby fizyczne, 
zazwyczaj przedstawiciele grup 
nieformalnych działających na 

wsiach. Nową grupą wnioskodaw-
ców są powstałe niedawno koła go-
spodyń wiejskich. Chcę podkreślić, 
iż powstały świetne publikacje, te-
raz czekamy na wydanie space-
rownika po jednej z naszych wsi. 
A wszystko to dzięki mieszkającym 
na wsiach pasjonatom, którym za-
leży na promowaniu bliskich im te-
renów, na odtwarzaniu historii tych 
miejsc. O środki te aplikują także 
samorządy, ale jak dotąd w wąskim 
zakresie. W samorządach jest tak, 
że każdą wolną złotówkę wydaje 

się na rozwiązywanie problemów 
bardziej przyziemnych i naglących. 
Sprawy promocji przekłada się  
na później. 

– Rzeczywiście, włodarze 
gmin uważają, że miarą rozwoju 
gmin są realizowane inwestycje 
infrastrukturalne, a promowa-
nie uważają za sprawę trzecio-
rzędną. 

– Zajmowałam się wiele lat pro-
mocją gminy Sobótka i podzielam 
pańskie zdanie, ale z drugiej strony 
rozumiem włodarzy gmin, od któ-
rych mieszkańcy oczekują przede 
wszystkim realizacji przedsięwzięć 
infrastrukturalnych – dróg, wodo-
ciągów, kanalizacji, budowy żłob-
ków, przedszkoli, boisk i basenów.

– A promocja to bardzo waż-
na rzecz…

– Właśnie! Chciałabym panu 
pokazać kilka opraco-

wań, począwszy 
od „Spacerow-
nika historycz-
nego po Doma-

nicach” w gminie 
Mietków, wsi sły-

nącej z tego, że przed woj-
ną były tam aleje obsadzone bza-
mi, gremialnie odwiedzane w maju 
przez mieszkańców Breslau. A tu-
taj mamy opracowany przez Alicję 
Adamczak „Pamiętniczek kulinar-
ny mieszkańców gminy Mietków”. 
Tu natomiast „Duchy historii za-
klęte w Niemczańskich Murach”  
oraz rewelacyjny, kieszonkowy 
„Spacerownik po Piławie Górnej”  
przygotowany przez gminę,  

a także „Łagiewniki – przewod-
nik po miejscach obecnych i nie-
obecnych” opracowany przez 
Tadeusza Szota, prawdziwego pa-
sjonata historii swojej ziemi. Trze-
ba też podkreślić, iż pana Tadeusza  
w opracowaniu przewodnika wspo-
magały panie Izabela Beno i Iwona 
Wochnik. Jest to niezwykle cenna 
książka, bogato ilustrowana, wspa-
niały materiał promujący gminę  
Łagiewniki.

– Wiele samorządów ma aspi-
racje do rozwoju turystyki i po-

winny zająć się poważnie pro-
mocją swoich walorów, bowiem 
w innym przypadku turyści bę-
dą odwiedzać miejsca znane już 
od wielu lat i wcześniej wypro-
mowane.

– A te opowieści, że jest prze-
cież internet, to trzeba włożyć mie-
dzy bajki, ponieważ wiele osób 
uprawiających turystykę działa jed-
nak inaczej i oni, gdy docierają już 
do ciekawych miejsc, to chcą z nich 
mieć jakieś pamiątki. Dlatego uwa-
żam, że wydawnictwa, o których 
wspomniałam, są niezbędne i mają 
przyszłość.

– Czwartego listopada wasze 
stowarzyszenia miało zorganizo-
wać konferencję…

– …która z powodu nasilającej 
się epidemii nie doszła do skutku,  
a jej temat to „Koła Gospodyń 
Wiejskich – nowa jakość życia 
na wsi”. Gdy w roku 2018 weszła  
w życie ustawa o kołach gospodyń 
wiejskich, uważałam, że ta ustawa 
jest mocno niedopracowana.

– Z jakiego powodu?
– Moim zdaniem wprowadzi-

ła pewną nierówność, dlatego, że 
ustanowiono, iż jedyną obowiązu-
jącą nazwą jest koło gospodyń wiej-
skich i każda inna nazwa byłaby 
nieuprawniona. A przecież w tych 
kołach działa sporo mężczyzn i nic 
złego by się nie stało, gdyby koło 
takie miało nazwę koła gospodyń i 
gospodarzy wiejskich. Ustawodaw-
ca w tym akcie prawnym odniósł się 
do tradycji sięgającej półtora wie-
ku. Dawne koła działały przy kół-
kach rolniczych i były to koła sku-
piające rolniczki. Natomiast koła 
powstające w oparciu o nową usta-
wę, są kołami mieszkanek wsi, któ-
re z rolnictwem mają raczej niewie-
le wspólnego. Często są to panie, 
które urodziły się w miastach i na 
przykład wyszły za mąż za panów 
mieszkających na wsi, i też nieko-
niecznie rolników. Właśnie te ko-
biety chcą sobie organizować życie 
na swoich wsiach, pragną, aby było 
ono ciekawsze, na miarę naszych 
czasów i chcą też współdecydować 
o tym, co się na wsi dzieje. Na te-
renie siedmiu gmin (jedna, ósma, 
gmina miejska nie ma możliwości 
tworzenia KGW) naszego stowa-
rzyszenia mamy zarejestrowanych  
29 KGW, ale jest też sporo grup 
nieformalnych, które nazywane są 
kołami gospodyń wiejskich. Dzi-
wię się, że one się nie rejestrują  
w ARiMR, bowiem za rejestracją 
idą pieniądze, za które koło gospo-
dyń może np. kupić sobie stroje, za-
dbać o promocję koła lub doposaże-
nie świetlicy wiejskiej. To właśnie 
koła gospodyń często organizują ży-
cie kulturalne na wsiach i organizu-
ją warsztaty edukacyjne i wyciecz-
ki dla dzieci, co integruje nie tylko 
dzieci, ale również ich mamy. 

Nowe wyzwania

W ostatnich naszych naborach 
grantowych wiele z KGW sięgnę-
ło skutecznie po środki na budo-
wę infrastruktury turystycznej i re-
kreacyjnej, wydarzenia edukacyjne 
oraz opracowania i publikacje. 

– Czego jeszcze miała dotyczyć 
konferencja?

– Budowy nowego ustroju spo-
łecznego wsi. Do tej pory był sołtys 
i rada sołecka (nie mająca żadne-
go umocowania prawnego, będą-
ca nieformalnym ciałem pomoco-
wym sołtysa). Sołtys często sam 
boryka się z problemami. Dlatego  
w wielu wsiach są trudności z wybo-
rem sołtysów, albo w ogóle ich nie 
ma. Powstanie funduszu sołeckie-
go było pierwszym sygnałem tego, 
że mieszkańcy wsi wreszcie będą  
w jakiejś mierze decydować o tym, 
co się będzie działo w ich miej-
scowościach i uczestniczyć w re-
alizacji budżetu gmin. Poza sołty-
sem funkcjonują Ochotnicze Straże 
Pożarne, dzisiaj inne niż kiedyś, 
ponieważ nie są to tylko strażacy  
z armatkami do gaszenia ognia, ale 
także wyspecjalizowane jednost-
ki ratownictwa oraz ludzie przy-
chodzący z pomocą w organizacji 
różnych działań. Są także Ludowe 
Kluby Sportowe i różne tematycz-
ne stowarzyszenia, w tym stowa-
rzyszenia rozwoju i odnowy wsi. 
Nowe KGW muszą mądrze wpi-
sać się w istniejący już ustrój wsi, 
włączyć się mądrze, znaleźć swoją 
przestrzeń i realizować swoje ce-
le, wspierając jednocześnie innych. 
Nasza konferencja miała pokazać 
wszystkim, że oto na wsi pojawiły 

się nowe organizacje, nowi partne-
rzy naszych działań. 

– Co dla Stowarzyszenia  
Ślężanie będzie najistotniejsze  
w przyszłym okresie unijnego 
programowania? 

– Zapewne odbudowywanie kra-
jobrazu, środowiska naturalnego  
i opieka senioralna. O odnawial-
nych źródłach energii na Dolnym 
Śląsku w zasadzie tylko się mó-
wiło, mamy problemy z czystoś-
cią wód i powietrza oraz składo-
waniem odpadów komunalnych, 
i w naszej nowej strategii – ściśle 
związanej z unijnym programowa-
niem – chcemy umieścić właśnie 
przeciwdziałanie tym niekorzyst-
nym trendom. Tereny rustykalne 
się zmieniają, powstają małe no-
woczesne wsie, które nie są sensu 
stricto rolnicze, ale nawet jeśli są, 
to nie ma tam takiego rolnictwa 
jak dotychczas. Są tam duże wy-
specjalizowane gospodarstwa rol-
ne, i w tych wsiach trzeba stworzyć 
całą infrastrukturę – w tym usługi 
i e-usługi. Musimy realizować ce-
le, które podniosą jakość życia na 
wsi i będą przeciwdziałać ucieczce 
mieszkańców wsi do miast.

– Niemało tych wyzwań…
– …dlatego cieszy nas, że poja-

wiły się w naszej przestrzeni nowe 
organizacje, jakimi są koła gospo-
dyń wiejskich. Pierwsze działania 
jakie obserwujemy pokazują ich 
ogromne zaangażowanie i prawdzi-
wie oddolne inicjatywy. Ze swojej 
strony LGD Ślężanie deklaruje da-
leko idącą pomoc. 

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Opracowania promujące lokalne walory i miejsca 

Prezeska Elżbieta Pasławska

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN



8  Gmina Polska    nr 11 (90) | listopad 2020

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 wójtem
gminy Wisznia Mała 
JAKUBEM BRONOWICKIM

– Ogrom zachorowań przera-
ża, boję się, że może być jeszcze 
gorzej. Czy też jest pan takim pe-
symistą jak ja?

– Cóż, pandemia koronawiru-
sa ogarnęła dosłownie cały świat 
i nikt jej nie przegoni, nie wypali 
ani nie utopi. Wobec tego pozostają 
naturalne działania – szukanie le-
karstwa i szczepionki, które spowo-
dują to, że COVID-19 wreszcie nas 
opuści. Albo wzorem innych wiru-
sów zmutuje i jak inne zniknie. Ale 
na dzisiaj to widzę, nie będąc prze-
cież wirusologiem, że łatwo nie bę-
dzie. Wygląda na to, iż duża część 
ludzkiej populacji musi przechoro-
wać koronawirusa. Młodzi ludzie są 
bardziej mobilni, łatwiej się prze-
mieszczają i właśnie oni najczęściej 
przenoszą wirusa dalej, a mniej ak-
tywne, lecz bardziej rozsądne osoby 
starsze zabezpieczają się lepiej, ale 
to właśnie one są najbardziej zagro-
żone epidemią.

– Jak dzisiaj, 13 października, 
wygląda stan epidemiologiczny 
na terenie gminy Wisznia Mała?

– Liczba za-
cho rowa ń  o d 
pewnego cza-
su sukcesywnie 
wzrasta i przy-
gotowujemy się 
na to, że coraz więcej osób zosta-
nie zakażonych. Wczoraj sanepid 
potwierdził pięć zakażeń korona-
wirusem, ale kolejne osoby zostały 
skierowane na badania i liczba za-
każonych pewnie wzrośnie. Będzie 
też rosła liczba osób przebywają-

cych w izolacji i na kwarantannie. 
Nie jesteśmy przecież szczęśliwą 
wyspą na wzburzonym oceanie 
i to, co dzieje się w całym kraju, 
dotyczy także naszej gminy. A po-
nadto jesteśmy społecznością bar-
dzo aktywną, co też nas naraża na 
zakażenia.

– Czy epidemia przenosi się 
istotnie na działalność wiszeń-
skiego urzędu gminy i waszego 
samorządu? Dzisiaj urząd jest 
otwarty, choć przy drzwiach wid-
nieje zakaz wejścia do niego bez 
maseczki i są odkażacze.

– Staramy się przestrzegać 
wszelkich standardów, które mają 
zminimalizować możliwość zaka-
żenia się koronawirusem. Przestrze-
gamy również wszystkich zaleceń 
rządowych kierowanych do samo-
rządów z Ministerstwa Zdrowia. 
Krótko mówiąc, robimy to, co do 
nas należy. Funkcjonują też na-
sze szkoły, a zdrowie nauczycieli 
i uczniów jest przecież w tym trud-
nym czasie najwyższym priory-
tetem. Z drugiej strony są jednak 
sprawy, na które samorząd wpły-
wu nie ma.

– Nauczyciele są bardzo nara-
żeni na zakażenie…

– …ponie-
waż uczniowie 
przechodzą cho-
robę najczęściej 
bezobjawowo, 
a nauczyciele się 

od nich zarażają i znacznie bardziej 
cierpią.

– Dzisiaj w waszym urzędzie 
cisza, spokój i petentów jak na le-
karstwo.

– Kanałów dostępu do urzędu 
funkcjonuje co niemiara i ludzie 

nauczyli się już, że można działać 
zdalnie dzięki telefonii i interneto-
wi. Tak to dzisiaj w samorządach 
jest i może to jedyna dobra strona 
epidemii, że bardziej oszczędzamy 
swój cenny czas. Widać więc wy-
raźnie, że nie trzeba przychodzić 
do urzędu gminy z każdą najdrob-
niejszą sprawą. Takie były niegdyś 
zwyczaje, a tu naraz okazało się, że 
często wcale nie trzeba odwiedzać 
gminy, a wystarczy złożyć doku-
ment drogą mailową, czy też wrzu-
cając pismo do skrzynki.

– Ale z tego widać, że ludzie bo-
ją się zachorować…

– …i bardzo dobrze, że są peł-
ni obaw, ponieważ dzisiaj nie ma 
szczepień ani lekarstw, a ostrożność 

oraz społeczna izolacja są najlep-
szym zabezpieczeniem przed koro-
nawirusem.

– Jak gmina może pomagać 
mieszkańcom w tym trudnym 
okresie? Przy pierwszym rzucie 
epidemii szyliście maseczki i dys-
ponowaliście odkażającymi pły-
nami, a jak sprawa wygląda je-
sienią, w czasie drugiego ataku 
pandemii?

– Generalnie wszyscy musimy 
liczyć na siebie. Dostępność ma-
seczek ochronnych w sklepach jest 
powszechna. Wcześniej ich nie by-
ło, dlatego je szyliśmy. Chcę też 
podkreślić, że w podległych nam 
jednostkach gminnych zapewnia-
my jak najwięcej środków ochrony, 
a w szkołach maksymalnie ograni-
czamy kontakty zewnętrzne i ro-
dziców nie zapraszamy na większe 
spotkania, które teraz są bardziej 
kameralne.

– Jakie prze łożenie ma 
COVID-19 na działalność inwe-
stycyjną w gminie Wisznia Mała?

– W pierwszym okresie lock-
downu – w którym zamrożona była 
gospodarka – ograniczyło to docho-
dy naszej gminy oraz zahamowało 
działania formalnoprawne. Dlatego 
też zanotowaliśmy opóźnienia rea-
lizacji niektórych zadań, ale teraz 
staramy się to wszystko nadrobić, 
opracowując niezbędne dokumen-
ty i przygotowując się do inwesty-
cji. A przynajmniej jeszcze w tym 
roku postaramy się wyłonić wy-
konawców tych zadań, aby choć-
by rozpocząć proces inwestycyjny, 
który będzie kontynuowany w roku 
następnym.

– Drugi rzut pandemii może 
jednak zdemolować całą gospo-
darkę kraju, także pracę w pol-
skich samorządach…

Przestrzegamy wszelkich standardów
– …ale oby tak się nie stało, bo-

wiem nie wyobrażam sobie funk-
cjonowania w takich warunkach, 
jakie były wiosną.

– Czy w tym roku była jakaś 
inwestycja, z której w tym roku 
musieliście definitywnie zrezyg-
nować?

– Z niczego nie rezygnujemy, 
także dlatego, że pozyskaliśmy 
niemałe środki z Unii Europejskiej 
i jeśli czegoś nie zrobimy, to mo-
gą nam przepaść dofinansowania. 
W zasadzie tylko w przypadku wy-
konania w całości zadań z naszych 
własnych pieniędzy budżetowych 
istnieje możliwość elastyczniej-
szego podejścia do realizacji tych 
przedsięwzięć.

– A jak wyglądać będzie bu-
dżet gminy Wisznia Mała w roku 
2021?

– Na pewno będzie dużo wy-
zwań związanych z realizacją 
zadań, na które pozyskaliśmy 
zewnętrzne środki f inansowe 
i w pierwszej kolejności postara-
my się realizować te przedsięwzię-
cia. Czeka nas również podwyżka 
wynagrodzeń w oświacie. Mówiło 
się wcześniej, że państwo będzie 
współfinansowało te podwyżki, ale 
dzisiaj nikt o dodatkowej subwen-
cji oświatowej na wzrost wynagro-
dzeń już nic nie mówi. General-
nie, wszystko będzie droższe, ale 
żadnego konkretnego wsparcia nie 
widać.

– Nie wiadomo też, czy w przy-
szłym roku będzie można już or-
ganizować imprezy kulturalno-re-
kreacyjno-sportowe, na których 
w tym roku samorządy trochę 
zaoszczędziły.

– Rzeczywiście tak było, ale 
to smutne oszczędności, bowiem 
właśnie te wszystkie wydarze-
nia cementują każdą społeczność 
i właśnie samorząd jest zobowią-
zany do ich organizacji. Te impre-
zy są prawdziwą solą codziennego 
naszego życia.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Dożynki – wydarzenie, które najmocniej chyba cementuje gminną wspólnotę – w tym roku niestety odbyć się nie mogły… Na zdjęciu – dożynkowe 
wiszeńskie wspomnienie z roku 2019

Wójt Jakub Bronowicki
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Pielgrzymka

Urząd Gminy w Pielgrzymce
Pielgrzymka 109a/1
59-524 Pielgrzymka

tel. 76 877 50 13, 76 877 50 26 
fax 76 743 70 00, 76 877 50 13 w. 116

sekretariat@pielgrzymka.biz
www.pielgrzymka.biz

Dolnośląska gmina 
Pielgrzymka (powiat 
złotoryjski) położona 
na Pogórzu Kaczawskim 
jest archetypem 
niewielkiej gminy wiejskiej 
zamieszkanej przez kilka 
tysięcy osób (dziewięć 
sołectw). Choć daleko jej do 
najzamożniejszych tego typu 
gmin, Pielgrzymka świetnie 
nadrabia finansowe braki, 
konsekwencją i pracowitością 
samorządu, dobrą 
współpracą władz z radnymi, 
strategią zrównoważonego 
rozwoju i całkiem niezłym 
pozyskiwaniem zewnętrznych 
pieniędzy.

Warto podkreślić, że w trud-
nym dla polskich samorządów roku 
2020 samorząd gminy Pielgrzymka 
nie rezygnował z zaplanowa-
nych zadań infrastrukturalnych 
i nie było momentów, że opuszcza-
no tu ręce. Najlepszym lekarstwem 
na epidemię okazała się bowiem 
dobra robota na rzecz miejscowej 
społeczności. 

Pieniędzy mniej, 
nerwów więcej 

– Oczywiście pandemia ma ne-
gatywny wpływ na pracę samo-
rządu, powoduje ubytki dochodów 
budżetowych z tytułu podatku PIT 
– mówi wójt Tomasz Sybis. – To 
trwa już dłuższy czas, ale napię-
tą sytuację widać także w naszych 
szkołach wśród kadry i rodziców 
uczniów. Cóż, ludzie obawiają się 
koronawirusa i trudno im się dzi-
wić, a codzienne enuncjacje praso-
we i programy telewizyjne infor-
mujące o wzroście liczby zakażeń 
wzmagają powszechny strach. 
Warto jednak zaznaczyć, iż w na-
szej gminie od początku pande-
mii nie odnotowaliśmy żadnego 
przypadku COVID-19, choć sporo 
osób przebywa na kwarantannach, 
a związane jest to z rozpoczęciem 
normalnego funkcjonowania szkół. 
Zdaję sobie jednak sprawę z tego, 
że zakażenia mogą się pojawić 

w każdej chwili – tego przewidzieć 
nie można.

Urząd nie może się odizolować
Na terenie gminy działa kilka 

pracujących w normalnym syste-
mie szkół podstawowych, które 
gmina postarała się zabezpieczyć 
przed epidemią w płyny dezyn-
fekcyjne, opracowano też specjal-
ne procedury działania placówek. 
Także do budynku Urzędu Gminy 
w Pielgrzymce dostać się nie jest 
wcale tak łatwo. Petent musi naj-
pierw zadzwonić, wtedy pracownik 
schodzi do niego i załatwia sprawę. 

– Na dole są także skrzynki po-
dawcze, gdzie można złożyć doku-
menty, a jeżeli wystąpi potrzeba 
kontaktu z pracownikiem urzę-
du, to schodzi on na dół i rozma-
wia z mieszkańcem – wyjaśnia 
wójt Sybis. – Zatem wszystkie spra-
wy mieszkańców załatwiamy. Na 
początku pandemii pracowaliśmy 
zdalnie, co zdało egzamin i nie 
mieliśmy żadnych negatywnych 
uwag od mieszkańców, ale skoro 
otworzyliśmy szkoły, ludzie pra-
cują w sklepach i na stacjach ben-
zynowych, to urząd też nie może 

się całkowicie zamknąć i odizo-
lować się od obywateli. Jeśli bę-
dzie gorzej, to wprowadzimy pra-
cę rotacyjną, część pracowników 
będzie pracować zdalnie, a część 
w urzędzie, bo najważniejsze jest to, 
aby była ciągłość pracy.

Dochody mniejsze 
i mniejsze ceny

Choć w tym roku dochody gminy 
Pielgrzymka są mniejsze, to z dru-
giej strony pandemia spowodowała 
obniżenie cen przetargowych. 

– Ceny spadły, dlatego też ro-
bimy więcej niż to było zaplano-
wane – uśmiecha się wójt Tomasz 
Sybis – lecz obawiam się czasa-
mi, że jeśli oferta wynosi 50 proc. 
kosztorysu, to występuje zagroże-
nie dotyczące jakości wykonania 
prac. Zatem takie inwestycje trzeba 
uważnie nadzorować, bowiem nie 
można zbytnio oszczędzać na ma-
teriałach i pracownikach. Przykła-
dowo mieliśmy przetarg na budowę 
wodociągów – kosztorys na pozio-
mie ok. 900 tys. zł, a oferty poniżej 
400 tys. zł. Wtedy włącza się światło 
ostrzegawcze.

Pogoda taka sobie, 
lecz plony dobre 

W tym roku w samorządach jak 
na lekarstwo było imprez kultural-
no-sportowo-rekreacyjnych i na-
turalne jest, że środki finansowe, 
które pochłonęłyby te wydarzenia 
zostały przeznaczone na inne cele. 

– Zagospodarowaliśmy odpo-
wiednio te pieniądze, ponieważ nie-
bawem oddajemy do użytku dwie 
świetlice wiejskie, w Pielgrzymce 
i Jastrzębniku, do których kupuje-
my wyposażenie – zaznacza Tomasz 
Sybis. – Poza tym chcę podkreślić, 
że w tym roku nasi rolnicy zebrali 
dobre plony, choć jakość zboża, 

w związku z pogodą, 
była nie najlepsza. Jesie-
nią zboża zostały posia-
ne też w odpowiednim 
czasie, powschodziły, 
lecz dzisiaj nastąpiły in-
tensywne opady deszczu 
i trochę się niepokoimy. 
Tak właśnie jest w samo-
rządzie, że kiedy pada, to 
są obawy, niedobrze, gdy 
upał, i strach, kiedy burze 
i nadmierne wichury… 
Czyli ciągły emocjonal-
ny rollercoaster. Oczy-
wiście jestem w ciągłym 
kontakcie z naszymi rol-
nikami, mamy rolni-
ków także w radzie gmi-
ny, często się spotykamy 
i rozmawiamy o wszel-
kich problemach.

Z radą współpraca 
merytoryczna

Współpraca władz gminy z rad-
nymi jest merytoryczna i na do-
brym poziomie, dlatego pracuje się 
raczej zgodnie. 

– Generalnie jest dobrze, choć 
czasami spieramy się, ale większo-
ści radnych zależy przede wszyst-
kim na rozwoju gminy i pracy 
na rzecz ogółu, bo w radzie nie 
są po to, aby doglądać partyku-
larnych interesów – ocenia wójt 
Tomasz Sybis.

Z Powiatem Złotoryjskim 
– pod górkę

Samorządy myślą już o przy-
szłorocznym budżecie, choć dzi-
siaj nie można jeszcze precyzyj-
nie określić dochodów i wydatków 
gmin. 

– Najważniejszy dla nas będzie 
kolejny etap remontów dróg po-
wiatowych – mówi z przekąsem 
wójt Sybis. – Powiatowi Złotoryj-
skiemu udało się pozyskać milion 
złotych na remont drogi w Nowej 
Wsi Grodziskiej, ale jest to tyl-
ko połowa kosztów tej inwestycji 
i trzeba dołożyć do niej jeszcze 
milion, a oni twierdzą, że pienię-

Najlepsza na epidemię – dobra robota
dzy nie mają. Tak było wcześniej, 
przy przebudowie drogi w Twardo-
cicach. Jesteśmy już po trudnych 
rozmowach ze starostą złotoryj-
skim i wszystko wskazuje na to, 
że Powiat ponownie nie znajdzie 
w swoim budżecie środków finan-
sowych na inwestycję, która jest 
jego zadaniem własnym. Niestety, 
pieniędzy tych będziemy szukać 
w naszym budżecie, bowiem wraz 
z radnymi zdecydowaliśmy, iż bę-
dziemy wspierać remonty i prze-
budowy dróg powiatowych, po-
nieważ są one w fatalnym stanie, 
co zagraża bezpieczeństwu ludzi. 
To nas boli i mówimy o tym wprost 
staroście i radnym powiatowym, 
ponieważ w wielu innych miej-
scach na Dolnym Śląsku współpra-
ca z gminami i powiatami układa 
się znacznie lepiej i koszty po-
wiatowych inwestycji drogowych 
dzielone są sprawiedliwie pół na 
pół. A przecież Powiat Złotoryj-
ski w ramach ustawy covidowej 
otrzymał 800 tys. zł i mógłby prze-
znaczyć je na zadania drogowe 
w gminach do niego należących. 

Ponadto chcemy zakończyć wo-
dociągowanie gminy i inwesto-
wać w nasze gminne drogi i ich 
oświetlenie. A budżet na rok 2021 
będziemy miel i większy niż 
tegoroczny. S.G. (TS)

Wójt Tomasz Sybis
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Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce
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Budynek Urzędu Gminy w Pielgrzymce
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Krośnice

Urząd Gminy w Krośnicach 
ul. Sportowa 4 

56-320 Krośnice 
tel. 71 384 60 00 
fax 71 384 60 15 

sekretariat@ug.krosnice.pl
www.krosnice.pl

Rozmowa z wójtem gminy 
Krośnice ANDRZEJEM BIAŁYM

– Spotykamy się 23 października, 
sytuacja w kraju związana z epide-
mią jest dramatyczna, wczoraj było 
ponad 12 tys. zakażeń koronawiru-
sem, a nie wiemy, co stanie się dzi-
siaj. Podobno premier Morawiecki 
ma ogłosić częściowy lockdown.

– Wszystko to, co dzieje się 
w Polsce, ma przełożenie na samo-
rządy, bo to są przecież ludzie, na-
si mieszkańcy, którzy ulegają zaka-
żeniu i chorują. Coraz więcej osób 
ląduje na kwarantannie, a powiat 
milicki – w którego skład wchodzi 
gmina Krośnice – już drugi raz jest 
w czerwonej strefie.

– Powiedział pan, że powiat mi-
licki jest bardzo czerwony…

– …bowiem wskaźnik zacho-
rowań przekroczył 40, a wystarczy 
12 zachorowań na każde 10 tys. 
mieszkańców powiatu, aby znaleźć 
się w strefie czerwonej. Zatem w po-
wiecie milickim przekroczyliśmy 
ten wskaźnik trzykrotnie. Wcześniej 
przyrost zakażonych był na minimal-
nym poziomie, ale sytuacja zmieniła 
się diametralnie, najgorsze jest to, że 
dzisiaj nie ma już wyodrębnionych 
dużych ognisk choroby, zakażenia są 
rozproszone i trudno je lokalizować. 
Przeżyłem to na własnej skórze, zna-
lazłem się na kwarantannie, ale na 
szczęśnie nie zostałem zakażony.

– Niestety, nie znamy dobrze 
tego wirusa i nie do końca wiemy, 
jak się zachowa i co spowoduje.

– Tę specjalistyczną sferę wolę 
pozostawić naukowcom wirusolo-
gom, choć Polacy znają się świet-
nie na wszystkim, także na medycy-
nie. Skutki pandemii są niepokojące, 
martwimy się o seniorów i pamię-
tamy również o naszych szkołach, 
uczniach i nauczycielach.

– Jaka jest dzisiaj sytuacja epi-
demiologiczna w gminie Krośnice?

– Niestety, dostajemy jedynie in-
formacje dotyczące naszego powiatu, 
składającego się z trzech gmin – i jest 
to lista ozdrowieńców bez podziału 
na poszczególne gminy.

– Czy zachorował któryś z pra-
cowników Urzędu Gminy Krośnice?

– Jest jeden przypadek zakażenia 
i cały referat trafił na kwarantannę, 
co utrudnia nam pracę, choć urzędni-
cy pracują zdalnie. Chcę podkreślić, 
że interesantom pozwalamy wejść 
do budynku urzędu – jest już jesień 
i dość chłodno, a niebawem będzie 
zima – i nie chcę, aby było u nas tak 
jak w niektórych placówkach służby 
zdrowia, gdzie ludzie czekają w ko-
lejkach na zewnątrz budynków. Tego 
nie rozumiem, ponieważ do lekarza 

nie chodzą ludzie zdrowi, tylko cier-
piący, którzy przy różnej pogodzie 
muszą stać godzinami w kolejkach, 
gdyż nie ma gdzie usiąść. Nie mó-
wiąc już o leczenie poprzez telepo-
rady… Są to dramaty ludzi mających 
utrudniony dostęp do podstawowej 
opieki lekarskiej.

– Poza COVID-19 mamy mnó-
stwo innych niebezpiecznych scho-
rzeń, np. onkologicznych i kardio-
logicznych…

– …lecz dzisiaj na tapecie jest 
jedynie koronawirus i tworzy się 
w szpitalach powiatowych oddzia-
ły typowo covidowe. A co z resztą? 
Nie chorujemy i nie umieramy je-
dynie na COVID, lecz lekarze i pie-
lęgniarki z innych oddziałów kie-
rowani są do oddziałów typowo 
zakaźnych – i to jest 
niepokojące.

– Też mam wra-
żenie, że nie ma 
w naszym kraju 
przemyślanej stra-
tegii walki z epide-
mią, a jest to jedy-
nie spontaniczne 
gaszenie poszcze-
gólnych ogn i sk 
zapalnych.

– Nie należę do 
żadnej partii i nie zaj-
muję się polityką, ale 
– moim zdaniem – 
nie możemy mówić 
o przemyślanej stra-
tegii rządu, jeśli naj-
ważniejsze osoby 

w państwie nie potrafią wyartyku-
łować jednoznacznego przekazu do-
tyczącego ochrony obywateli przed 
epidemią. Było inaczej – słyszeli-
śmy m.in. o braku potrzeby nosze-
nia maseczek, prezydent podnosił, 
że nigdy się nie szczepił na grypę, 
a premier przekonywał, iż pandemii 
już nie ma. Dzisiaj zbieramy owoce 
tych działań.

–  Znam taki dowcip, w któ-
rym saper wchodzi na pole mino-
we, wkłada palce do uszu, zamy-
ka oczy i bada nogą murawę – czy 
trafi na minę, czy też nie.

– Zostawmy politykę, ale to 
wszystko przekłada się na życie każ-
dego Polaka, oczywiście także na 
samorządy i nie jesteśmy w stanie 
od tego uciec.

– Nie można od tego uciec w sa-
morządzie, ponieważ bez konsulta-
cji narzuca się mu pewne działania.

– Samorządowcy pewnie jak za-
wsze sobie poradzą, aby tylko rząd 
nie przeszkadzał im w pracy.

– Pierwszy, wiosenny lockdown 
spowodowany epidemią uszczu-
plił budżety gmin, także gminy 
Krośnice.

– Ucierpiały wszystkie polskie 
gminy, a pierwsza fala epidemii do-
tknęła ich finansów, zmniejszyła 
wpływy podatkowe do budżetów. 
Później sytuacja się poprawiła, ale 
moim zdaniem najważniejsze i naj-
cenniejsze są życie i zdrowie na-
szych mieszkańców. Z drugiej stro-
ny to, co działo się wiosną i dzieje 
się jesienią, wcześniej czy później 
odbije się na gospodarce kraju i każ-
dego samorządu.

– Czy boi się pan ponownego 
lockdownu?

– Obawiam się tego, jak i więk-
szość rodaków, ale trzeba myśleć 
o tym, by odbyło się to jak naj-
mniejszym kosztem. Na pewne 
sprawy wpływu nie mamy, ale już 
teraz trzeba myśleć o tym, co zro-
bić później, żeby rozwijać się i iść 
do przodu. Zatem cały czas przygo-
towujemy się do nowego unijnego 
programowania…

– …i to całe szczęście w nie-
szczęściu, że jesteśmy w Unii 
Europejskiej, z której funduszy 
Polska hojnie już skorzystała, 
gmina Krośnice także.

– Przecież nie możemy patrzeć 
na wschód, na Moskwę czy Biało-
ruś, a historia pokazała, iż nieobję-
cie Polski planem Marshalla przy-
czyniło się do tego, że żyło nam się 
zacznie biedniej i szarzej niż w pań-
stwach Europy Zachodniej. Dzisiaj 
jesteśmy związani z UE, choć ogra-
nicza nam to trochę samodzielność 
naszego państwa, ale zawsze jest 

coś za coś i trzeba zawsze ważyć 
wszystkie plusy i minusy.

– Polska zdecydowała, że opła-
ca nam się być w UE…

– …i do tej pory na pewno nam 
się to opłaciło, ponieważ dzięki 
temu w Polsce nastąpił duży skok 
cywilizacyjny. 

– Drogi, kanalizacje i wodocią-
gi, rewitalizacje i budowy szkół…

– …i jeśli chodzi o inwestycje, to 
bez pieniędzy unijnych dużo byśmy 
nie zdziałali.

– Konstruowany jest już budżet 
gminy Krośnice. Jaki on będzie?

– Najważniejsze w nim będą in-
westycje, ale te przede wszystkim 
najbardziej oczekiwane przez na-
szą społeczność. Dlatego będziemy 
inwestować – choć nasze fundusze 
nie są zbyt wielkie – w remonty 
i przebudowy dróg oraz w oświe-
tlenie uliczne. Zamierzamy także 
uzupełnić naszą sieć wodociągową 
w zbiorniki retencyjne, co poprawi 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
i zapewni dostęp do wody w razie 
jakiejś awarii. W przyszłym roku 
będziemy również budować kolejne 
odcinki kanalizacji w Bukowicach, 
na co dostaliśmy prawie milion zło-
tych dofinansowania. Zamierzamy 
także zmodernizować stację uzdat-
niania wody w Łazach.

– Czy Rada Gminy Krośnice 
wspiera pana w działaniach?

– Tak, jeśli chodzi o głów-
ne zamierzenia, ale w mniejszych 
sprawach bywa, że się spieramy. 
Natomiast w strategicznych przed-
sięwzięciach jesteśmy jednomyślni 
i nie ma żadnych problemów.

– A co w tym niepewnym czasie 
trzeba dzisiaj powiedzieć miesz-
kańcom gminy?

– Nie jesteśmy jedynym poko-
leniem Polaków, które zmaga się 
z trudnościami, a gdy popatrzeć na 
historię naszego kraju, to działy się 
przecież sprawy straszniejsze i tra-
giczniejsze, choćby liczne krwawe 
wojny. Wielkie nieszczęścia prze-
cież dotykały naszych pradziadów, 
dziadków, ojców i matki, ale za-
wsze szukaliśmy optymizmu i do-
brego wyjścia, aby przetrwać. Tego 
właśnie – myśląc optymistycznie – 
dzisiaj się trzymajmy. 

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Najcenniejsze jest życie
i zdrowie mieszkańców

Wójt Andrzej Biały
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Urząd Gminy Krośnice
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Ścinawa

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

W samorządowej pracy nigdy 
nie ma spokoju i choćbyś dwoił 
się i troił, to wszystkim nie 
dogodzisz. Przekonał się o tym 
niedawno samorząd ścinawski, 
lecz październikowe referendum 
dotyczące odwołania rady gminy 
uznane zostało za nieważne, 
z uwagi na niską frekwencję. 
Jeden z jego inicjatorów 
publicznie stwierdził: 
„Spodziewaliśmy się tego, 
ponieważ referenda w Polsce 
nie cieszą się dużą frekwencją”. 
Dlatego niezrozumiałym jest, 
że pomimo tego spowodowali, 
iż ścinawski samorząd poniósł 
niepotrzebne koszty. W sumie, 
to dziwne przedsięwzięcie 
godziło  – moim zdaniem 
– w rozwój gminy, gminy 
świetnie pozyskującej 
zewnętrzne fundusze, mądrze 
i konsekwentnie zarządzanej, 
nowoczesnej i ambitnej – i choć 
w tym roku nie wszystkie plany 
wykonano, to mimo wszystko 
realizującej nawet najtrudniejsze 
zadania na rzecz miejscowej 
społeczności.

Dla wszystkich polskich samo-
rządów rok 2020 był – poza realiza-
cją zaplanowanych budżetów – cza-
sem zmagania się z tym wszystkim, 
co przyniosła pandemia. 

– Niestety, nie udało nam się jesz-
cze zakontraktować naj-
ważniejszych, dużych 
wartościowo zadań, na 
które pozyskaliśmy naj-
większe dofinansowania 
– mówi burmistrz Krystian 
Kosztyła. – To dotyczy 
kanalizacji na terenach 
wiejskich. Choć pierw-
sze przetargi otwieraliśmy 
w połowie roku, później 
przyszła przedłużająca się 
kontrola Urzędu Zamó-
wień Publicznych, a przed 
kilkoma tygodniami do-
staliśmy zielone świat-
ło na podpisanie umów 
z wykonawcami wyłonio-
nymi w pierwszym przetargu. Zatem 
niebawem podpiszemy wielomilio-
nowe kontrakty na roboty budowlane 
w sześciu z czternastu wsi, które ma-
ją być kanalizowane. Ponadto aktual-
nie trwa także kolejna kontrola UZM 

drugiego otworzonego przez nas prze-
targu, który dotyczy następnych czte-
rech miejscowości, jesteśmy również 
przed ogłoszeniem postępowania na 
ostatnie cztery wsie. Ponadto zakon-
traktowaliśmy też i realizowane jest 

duże i kosztochłonne zadanie – rewi-
talizacja centrum Ścinawy, która po-
chłonie 12,5 mln zł. Zaczęto od prze-
budowy kanalizacji, a oprócz tego 
zostanie zbudowana nowa sieć wodo-
ciągowa oraz sieć gazowa. W ramach 

rewitalizacji centrum miasta moder-
nizowana jest również kosztem po-
nad 4,8 mln zł kamienica, która kie-
dyś była siedzibą Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”. Pragnę za-
znaczyć, iż na te zadania nasza gmina 
pozyskała ponad 11,4 mln zł wspar-
cia zewnętrznego, głównie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego. Poza 
tym kontynuowana jest modernizacja 
oczyszczalni ścieków i szykujemy się 
do przetargu na rewitalizację zieleni 
w mieście – dotyczy to nowych i zorga-
nizowanych nasadzeń, placów zabaw 
dla dzieci, siłowni plenerowej, parków 
linowych i ścieżki rowerowej. W bie-
żącym roku budowaliśmy też ścież-
kę rowerową w kierunku Prochowic, 
aktualnie do dyspozycji miłośników 
jednośladów jest około 12 km asfal-
towej drogi, która będzie elementem 
Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej. 
Generalizując, to jesteśmy dzisiaj 
w trakcie i przed działaniami, które 
spowodują, że w zasadzie cały teren 
gminy Ścinawa będzie jednym wiel-
kim placem budowy.

Samorząd Ścinawy przymierza się 
do przyszłorocznego budżetu. 

Przed samorządem ścinawskim
wielkie zadania

– To będzie budżet kontynuacji za-
inicjowanych przez nas dużych przed-
sięwzięć, ale myślimy też o tym, aby 
zmieścić w nim np. budowę skatepar-
ku, który uzupełni projekt rewitalizacji 
zieleni w centrum miasta – podkreśla 
burmistrz Krystian Kosztyła. – Takiego 
obiektu w naszej gminie nie mamy, 
a mieszkańcy w tym roku o to wniosko-
wali. Otrzymaliśmy także ok. 4 mln zł 
na wymianę starych pieców na nowe, 
bardziej ekologiczne źródła ciepła; wy-
korzystaliśmy już 1,6 mln zł z 4 mln zł. 
Zatem w roku 2021 zorganizujemy dla 
mieszkańców kolejne dwa nabory, ma-
jąc nadzieję, iż wymiana pieców spowo-
duje znaczną poprawę jakości powietrza 
w naszym mieście.  S.G. (TS)

Burmistrz Krystian Kosztyła 
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„Opolskie na rowery” 
to jeden z ostatnich projektów 
w tej perspektywie finansowej 
– właśnie się rozpoczyna 
i potrwa do grudnia 2022 roku. 
To projekt Zarządu 
Województwa Opolskiego, 
a jego celem jest kompleksowe 
podejście do ścieżek 
rowerowych w regionie. 
Wart jest 2,5 miliona złotych. 

Jak podkreśla marszałek woje-
wództwa opolskiego Andrzej Buła, 
efektem projektu będzie opracowa-
nie koncepcji zintegrowanej sieci 
tras rowerowych dla województwa 
opolskiego. 

– Po pierwsze ma ona uporząd-
kować obecny stan infrastruktury 
rowerowej i rowerowych szlaków 
w regionie, a po drugie – będzie pod-
stawą do ustalania przebiegu tras ro-
werowych oraz do projektowania 
i realizacji przyszłych inwestycji do-
tyczących rozwoju infrastruktury ro-
werowej i promocji transportu nisko-
emisyjnego – mówi marszałek. 

Dlatego też niezwykle ważny 
jest udział w projekcie mieszkań-
ców województwa. 

– Będziemy więc zapraszać do 
konsultacji, spotkań i rozmów mi-

łośników i użytkowników dwóch 
kółek, władz lokalnych, stowarzyszeń 
i organizacji rowerowych i turystycz-
nych – zaznacza Andrzej Buła.

Jak objaśnia kierownik projektu 
Katarzyna Zulska z Departamentu 
Infrastruktury i Gospodarki UMWO, 
wypracowana wspólnie koncepcja 
ma zawierać m.in. wykaz prioryte-
towych do realizacji inwestycji za-
pewniających ciągłość bezpiecznych 

tras rowerowych, miejsc obsługi ro-
werzystów, miejsc bike&ride oraz 
spójnego i czytelnego oznakowania. 
Istotną częścią projektu jest również 
promocja ścieżek rowerowych, ko-
rzystania z nich jako ekologicznej 
drogi do pracy i miejsc wypoczyn-
kowych oraz zdrowego trybu życia. 

– Będziemy zatem obecni 
w mediach, będą kampanie infor-
macyjno-edukacyjne i konkursy 

dla mieszkańców w każdym wie-
ku. Przygotujemy także mapy 
i przewodniki prezentujące wybra-
ne trasy rowerowe oraz portal inter-
netowy promujący turystykę w re-
gionie – interaktywną mapę regionu 
wraz z trasami rowerowymi – mówi 
Katarzyna Zulska.

– Kiedy myśleliśmy nad tym pro-
jektem, przyświecało nam kilka ce-
lów. Koncepcja zintegrowanej sieci 

Nadchodzi czas jednośladów tras, która powstanie, ma być podsta-
wą do aplikowania o fundusze unijne 
w perspektywie 2021+. Do współ-
pracy chcieliśmy zaprosić regional-
ne środowiska rowerowe i samorzą-
dy lokalne, żeby to była naprawdę 
wspólna koncepcja. I wreszcie mieli-
śmy nadzieję, że w efekcie powstanie 
ciekawy i atrakcyjny produkt promo-
cyjny, czyli portal internetowy łączą-
cy informacje, wydarzenia, atrakcje 
kulturalne, sportowe i turystyczne 
województwa opolskiego – informuje 
marszałek Andrzej Buła. 

A przedstawiciele środowisk ro-
werowych, z którymi już na ten temat 
rozmawiano, patrzą na planowane 
działania z przychylnością. 

– To wbrew pozorom i panują-
cej epidemii jest dobry moment na 
taki projekt – mówi Przemysław 
Supernak, podróżnik i bloger, współ-
twórca atlasów rowerowych „Rowe-
rem wokół Opola”. – Turystyka lo-
kalna ma teraz swoją szansę, dlatego 
opracowanie dobrego produktu tury-
stycznego jest bardzo ważne. 

Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia 
Rowerowego Piasta Opole mówi na-
tomiast, że kluczowa jest inwentary-
zacja ścieżek rowerowych w całym 
regionie.

Marszałek podkreśla, że współ-
pracując ze środowiskami rowero-
wymi, wiele możemy się od siebie 
nawzajem podczas realizacji tego 
projektu nauczyć.  (vr, umwo)

– Będziemy więc zapraszać do konsultacji, spotkań i rozmów miłośników i użytkowników dwóch kółek, władz lokalnych, stowarzyszeń i organizacji 
rowerowych i turystycznych – mówi Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego
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Lewin Brzeski

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 1 

49-340 Lewin Brzeski 
tel. 77 424 66 00
fax 77 424 66 38

lb@lewin-brzeski.pl
www.lewin-brzeski.pl

Gmina ta na administracyjnej 
mapie Polski nie jest szczęśliwą 
wyspą, której nie dotknęła 
pandemia. Jest jednakże 
Lewin Brzeski zapewne takim 
miejscem, gdzie samorząd, 
zachowując wszelkie środki 
ostrożności, nie poddał się 
koronawirusowi, realizując 
w zasadzie wszystkie plany 
inwestycyjne. To niezbicie 
pokazuje, iż tam, gdzie ludzie 
dobrze pracują, nic nie jest  
w stanie całkowicie zatrzymać 
rozwoju gminy.

Nie było łatwo spotkać się z bur-
mistrzem Lewina Brzeskiego, po-
nieważ 3 listopada odnotowano po-
nad 19 tys. zakażeń koronawirusem 
i w miejscowym urzędzie wprowa-
dzono różne środki ostrożności.

Robota na dwie zmiany
– Jest w kraju coraz więcej za-

każeń, dlatego w naszym urzędzie 
wprowadziliśmy już od poniedział-
ku pracę dwuzmianową, czyli po-
łowa urzędników pracuje zdalnie, 
a druga połowa w urzędzie – mówi 
burmistrz Artur Kotara. – Wszystko 
to na wszelki wypadek, bowiem je-
śli ktoś z jednej zmiany zachoruje, to 
cała zmiana ląduje na kwarantannie, 
ale może ją w całości zastąpić druga 
zmiana. Taki ruch wahadłowy, któ-
ry pozwala załatwiać najpilniejsze 
sprawy mieszkańców w urzędzie, 
jest teraz niezbędny. Zresztą rozpo-
rządzenie rządowe obowiązujące od 
wtorku świadczy o tym, iż jest to kie-
runek prawidłowy. Chcę też podkre-
ślić, że przed kilkoma dniami na na-
szym terenie chorych na COVID-19 
było 15 osób, na kwarantannie 130,  
a w urzędzie zanotowaliśmy jedno 
zachorowanie. Na szczęście ta pani 
już czuje się lepiej.

Straty, zyski, opóźnienia 
i fundusz sołecki

Epidemia naruszyła tegoroczny 
budżet Lewina Brzeskiego, ale mi-
mo to inwestycje infrastrukturalne 
były konsekwentnie realizowane. 

– Pracowało się niełatwo, jeśli  
z PIT-u 37 nie wpłynęło do budżetu 
około miliona złotych – zżyma się 
burmistrz Kotara. – Na szczęście 
mieliśmy około 300 tys. zł oszczęd-
ności, co choć trochę zniwelowało 
tę stratę. A ponadto zanotowaliśmy 
w tym roku lepszą sprzedaż nieru-
chomości, bowiem COVID-19 spo-
wodował większe zainteresowanie 
naszymi działkami letniskowymi na 
terenach pożwirowych. Także więk-
sza jest rywalizacja podczas przetar-
gów, co spowodowało zwiększenie 
przychodu z tego tytułu. Najważ-
niejsze jest jednak to, że nie wycofa-
liśmy się z żadnych inwestycji, któ-
re są wykonywane dzięki kredytom  
i dofinansowaniom, choć mamy 
pewne opóźnienia w dwóch inwesty-
cjach. Przy tych przedsięwzięciach 
ważne są procedury i uzgodnienia 
z wojewódzkim konserwatorem za-
bytków, więc wszystko się przesuwa 
w czasie. Pierwsze z tych zadań do-
tyczy rewitalizacji parku przypała-
cowego w Lewinie Brzeskim, na co 
mamy już przyznane środki finan-
sowe, a teraz opracowujemy projekt 

budowlany niezbędny do ogłoszenia 
przetargu. Planowaliśmy w tym ro-
ku rozpocząć tę milionową inwesty-
cję, a w przyszłym ją zakończyć, ale 
biuro projektów robiące dokumen-
tację nie może przejść uzgodnienia  
z konserwatorem zabytków, co po-
woduje, iż nie możemy ogłosić prze-
targu. Natomiast drugie opóźnione 
zadanie to budowa dziesięciokilo-
metrowej ścieżki pieszo-rowerowej 
do granicy z gminą Popielów, do 
mostu na Odrze. Wykonawca miał 
rozpocząć prace w tym roku – wy-
nika to z harmonogramu robót – ale 
z uwagi na decyzje środowiskowe 
również to przesuwa się w czasie.  
W tym tygodniu mamy radę budo-
wy, podczas której będziemy oma-
wiali szczegółowo każdy odcinek 
budowy i wtedy dopiero będziemy 
mogli powiedzieć więcej na temat 
terminów realizacji tego zadania. 
Chcę także podkreślić, że realizu-
jemy fundusz sołecki wraz z mar-
szałkowską inicjatywą społeczną  
– w tym roku kilka naszych miej-
scowości wykonywało swoje pro-
jekty, które gmina także dofinan-
sowywała. Corocznie ten fundusz 
jest większy, ale gmina coraz wię-
cej do niego dopłaca. Wcześniej 
rząd zwracał nam z funduszu sołe-
ckiego nawet 40 proc., a dzisiaj już 
wiemy, że będzie to tylko 18 proc.  
Z drugiej jednak strony wiele miej-
scowości wspaniale wykorzystu-
je te pieniądze, z których sołectwo 
wprawdzie nie wybuduje drogi, ale 
jeśli pragnie jakąś wyremontować  
i z funduszu przeznaczy pewną 
kwotę, to gmina chętnie mu poma-
ga i dokładamy co najmniej drugie 
tyle. Takie właśnie dobrze radzące 
sobie sołectwa mają wyremontowa-
ne drogi, place zabaw i zewnętrzne 
siłownie.

Termomodernizacje, 
rybaczówka i nowy most

W roku 2020 priorytetami in-
frastrukturalnymi w gminie Lewin  
Brzeski były m.in. termomoder-
nizacje jednostek Ochotniczych  
Straży Pożarnych. 

– To jednostki OSP w Lewinie 
Brzeskim i Skorogoszczy, a prace 
są na ukończeniu – wyjaśnia Artur  
Kotara. – W ramach tego zadania 
wyremontowano dachy wraz z ocie-
pleniem, ocieplono ściany, wymie-
niono drzwi wejściowe, stolarkę 
okienną i drzwiową, a także prze-
budowano nadproża, by podnieść 
światło wjazdu pojazdów. W remizie 
w Lewinie Brzeskim zainstalowali-
śmy ogrzewanie gazowe, a w Sko-
rogoszczy pompę ciepła, a ponadto 
poprawialiśmy zaplecza – szatnie, ła-
zienki i toalety. Kolejnym zadaniem 
jest budowa rybaczówki nad żwirow-
nią w Lewinie Brzeskim, dla koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego. 
Teraz stawiany jest dach, a koszt za-
dania wynosi około 500 tys. zł, z cze-
go 250 tys. mamy z Lokalnej Gru-
py Rybackiej, resztę dokłada gmina,  
a koło PZW opracowało dokumen-
tację projektową i weźmie udział 
w wyposażeniu tego obiektu. Za 
to największym naszym zadaniem 
jest inwestycja Powiatu Brzeskiego,  
w której my w połowie partycypu-
jemy finansowo – to budowa nowe-
go mostu na kanale Ulgi, która ma 
być ukończona w listopadzie przy-
szłego roku. Rozpoczęliśmy też re-
mont dachu i empor w kościele po-
ewangelickim w Lewinie Brzeskim, 
czyli farze miejskiej. Chcielibyśmy, 
aby mogły odbywać się tam msze, 
ale również koncerty, wystawy i ma-
larskie plenery, próby chórów, i żeby 
powstała izba historii i pamięci. Na 
to zadanie otrzymaliśmy 300 tys. zł 

Czas trudny i bardzo pracowity
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego,  
a my dokładamy ponad 600 tys. zł. 
Jesteśmy już po przetargu i nieba-
wem podpiszemy umowę z wyko-
nawcą tej inwestycji. W tym roku 
zostaną rozpoczęte prace, które będą 
ukończone w roku przyszłym. 

Rok bez Lwów
W ubiegłych latach samorząd  

Lewina Brzeskiego organizował 
wiele znakomitych imprez kultu-
ralno-sportowo-rekreacyjnych, ale 
w tym roku pandemia zdemolowała 
harmonogram tych wydarzeń. 

– Dużych imprez w tym roku nie 
organizowaliśmy, jedynie kameral-
ne i plenerowe spotkania na plaży  
– podkreśla burmistrz Artur Kotara.  
– Nie było dożynek, Dni Lewina, 
ani wręczania Lwów Lewińskich.

Plany dalsze i bliższe
Za kilka dni projekt budże-

tu gminy Lewin Brzeski wyląduje  
w Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej w Opolu. 

– Budżet na rok 2021 wynie-
sie około 65 mln zł, z czego jednak  
13 mln zł przeznaczonych jest na pro-
gram 500 Plus – wylicza burmistrz 
Artur Kotara. – Dzisiaj nie wiem, ile 
środków finansowych przeznaczymy 
na inwestycje. Poza zadaniami, któ-
re przesunęliśmy z tego roku na rok 
przyszły, czyli budową ścieżki rowe-
rowej, rewitalizacją parku w Lewinie, 
budową mostu i rybaczówki, chce-
my przebudować drogę w Sarnach 
Małych, drogę do przysiółka Piaski 
oraz zamierzamy w Skorogoszczy 
wybudować dzienny środowisko-
wy dom samopomocy dla niepełno-
sprawnych osób dorosłych. Mam też 
nadzieję, że rozpoczniemy w dwu-
letnim cyklu remont pięciu świet-
lic wiejskich – w Łosiowie, Skoro-
goszczy, Przeczy, Mikolinie i Nowej 
Wsi Małej. Być może rozpoczniemy 
budowę kanalizacji w Oldrzyszo-
wicach, na co mamy już przyznane  
dofinansowanie. S.G. (TS)

Burmistrz Artur Kotara
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Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
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Cisza wypełnia sale koncertowe, 
kurtyny zasłoniły teatralne 
sceny… To czas trudny,  
ale czas, w którym jest miejsce  
na wspomnienia,  
na przywołanie tego, co było 
piękne i ważne, przywołanie 
ludzi, którzy owo piękne  
i ważne w naszych wspólnych 
przestrzeniach tworzyli. Takim 
człowiekiem był dla świata 
polskiej kultury i bliżej  
– dla dolnośląskiej stolicy – 
IGOR PRZEGRODZKI. Wielki 
aktor i niezwykle twórcza 
osobowość.

– To był nasz guru! – wspomina 
dawny student Igora Przegrodzkiego, 
Wojciech Dąbrowski, współdyrek-
tor Wrocławskiego Teatru 
Komedia. – Był dziekanem 
Wydziału Aktorskiego 
PWST we Wrocławiu, na-
szym wykładowcą, a wie-
lu z jego uczniów do dziś 
jest chlubą polskich scen. 
Pamiętam, jak wiele razy 
nam powtarzał na zaję-
ciach: prawdziwymi akto-
rami to wy, dzieci, będziecie po dzie-
sięciu latach w teatrze… – uśmiecha 
się Wojciech Dąbrowski. – Warto też 
podkreślić, że większą część swego 

bogatego artystycznego życia spę-
dził na scenach Teatru Polskiego  
we Wrocławiu.

To właśnie sprawa kluczowa: 
we Wrocławiu. Obaj dyrektorzy  
Wrocławskiego 
Teatru Komedia  
– Wojciech Dą-
browski i Paweł  
Okoński – chcąc, 
aby owa wro-
cławskość Igora Przegrodzkiego 
stała się jeszcze bardziej wyrazista,  
w kwietniu roku 2016 wystosowa-
li do ówczesnego przewodniczące-
go Komisji Kultury i Nauki Rady 
Miejskiej Wrocławia, Jerzego Sko-
czylasa, wniosek o nadanie jednej  
z ulic dolnośląskiej stolicy nazwy: 
ulica Igora Przegrodzkiego. 

– Ta inicjatywa znala-
zła bardzo szybko poparcie 
nie tylko w świecie teatral-
nym, docierały do nas listy 
od wielu wrocławian, któ-
rzy tak jak i my, uważali, że  
Igorowi Przegrodzkiemu 
– jakbyśmy to dziś powie-
dzieli – ta ulica po prostu  
się należy. Tylko jak o nią 

zawalczyć? – rozkłada ręce Wojciech 
Dąbrowski. – Pomysł wykiełkował 
cztery lata temu, dzięki anonimowemu 
listowi tajemniczej teatromanki, który  

znaleźliśmy w teatrze. Dokładnie  
4 kwietnia 2016 roku wysłaliśmy nasz 
wniosek do ówczesnego przewod-
niczącego Komisji Kultury i Nauki,  
Jerzego Skoczylasa, ale na odpowiedź 

pozytywną na 
naszą inicjaty-
wę czekamy do 
dziś. Pozytywną, 
bo odpowiedź ja-
ko taką owszem, 

otrzymaliśmy w kwietniu 2016, i do-
wiedzieliśmy się z niej, że Komisja 
zwróciła się do Biura Rozwoju Wro-
cławia ds. Spraw Systemu Informacji 
Przestrzennej UM Wrocławia o „uzu-
pełnienie rejestru nazw ulic, placów  
i parków o wskazaną propozycję na-
zewniczą celem stworzenia możli-
wości wykorzystania przedmiotowej 
nazwy podczas nadawania nazw ma-
jącym powstać we Wrocławiu ulicom”.

I to by było na tyle, jeśli idzie o za-
interesowanie Komisji Kultury ulicą 
Igora Przegrodzkiego. 

– A ta ulica Igorowi Przegrodz-
kiemu naprawdę się należy, należy się 
też Wrocławiowi – zauważa Wojciech 
Dąbrowski. – Tak wiele powstaje no-
wych ulic, może warto pomyśleć o na-
zywaniu ich nazwiskami zasłużonych 
dla kultury wrocławian?

Zacznijmy więc od ulicy Igora 
Przegrodzkiego, który od 1949 roku 

do roku 1999 stworzył na wrocław-
skiej scenie dziesiątki wybitnych kre-
acji… Robespierre w Dantonie Sta-
nisławy Przybyszewskiej, Prospero  
w szekspirowskiej Burzy, Król-Ojciec 
w Ślubie Gombrowicza… A do te-
go filmy, spektakle Teatru Telewizji. 
Ulubiony aktor wielkich reżyserów  
– m.in. Jerzego Jarockiego, Jakuba  
Rotbauma, Krystyny Skuszanki  

i Jerzego Krasowskiego. I wspomnie-
nia – o białym fartuchu, w którym 
Przegrodzki chodził w teatrze, o jego 
elegancji, kulturze, o tym, jakim wzo-
rem był dla tych, którzy go otaczali. 
Także dla Wojciecha Dąbrowskiego… 

– Zagrałem z Igorem w sztu-
ce Ostatnie kwadry Furio Bordona  
– wspomina. I dziś ze wzruszeniem 
mówi: – Kochałem ten spektakl… 
Sztukę Bordone napisał w roku 1993, 
dla Marcelo Mastroianniego – czyli  
główną rolę zagrać musi w niej wiel-
ki naprawdę aktor. I tak się na wro-
cławskiej scenie Na Świebodzkim 
stało, bowiem w wyreżyserowa-

nym przez Jana Englerta spektaklu  
Ostatnie kwadry – to była polska 
prapremiera tej sztuki, która odbyła 
się 17 grudnia 1997 roku – Ojca grał  
Igor Przegrodzki. 

Anita Tyszkowska

Od jakiegoś czasu „Tłum” 
i „Klatka” Magdaleny 
Abakanowicz (prace ze zbiorów 
Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu) pokazywane 
są czasowo w drezdeńskim 
Albertinum. Natomiast  
we wrocławskim Pawilonie 
Czterech Kopuł – Muzeum Sztuki 
Współczesnej widzowie mogą 
obejrzeć instalację Günthera 
Ueckera „Młyn do piasku”.

Obie wystawy, prezentowane rów-
nolegle w Dreźnie i we Wrocławiu, 
opatrzone zostały wspólnym tytułem 
„Czas Nasz – Unsere Zeit – Our Time”.  
Obu towarzyszy również rozbudowa-

ny program edukacyjny. Kuratorka-
mi prezentacji są Iwona Dorota Bigos  
i Konstanze Rudert.

Wrocławską prezenta-
cję poprzedziła organizo-
wana po raz pierwszy w hi-
storii Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu konferencja 
prasowa online. Niestety, 
w normalnym spotkaniu 
przeszkodził koronawirus, 
ale pracę Günthera Ueckera 
chętni mogą zobaczyć w realu. Oczy-
wiście z zachowaniem obowiązujących 
wymogów sanitarnych. Oczywiście 
w każdej chwili sytuacja może ulec 
zmianie, ale miejmy nadzieję, że tyl-
ko na lepsze.

Magdalenę Abakanowicz (zmar-
ła trzy lata temu) i niemieckiego ar-

tystę łączy nie tylko zain-
teresowanie człowiekiem, 
jego losem, drogą, anoni-
mowością… To również 
twórcy, którzy urodzili się 
w 1930 roku, a więc łą-
czy ich także pewien ba-
gaż doświadczeń środko-
woeuropejskich. Można je 
dostrzec w wielu pracach 

Abakanowicz. Są one również skła-
dową twórczości Günthera Ueckera. 
Co prawda we Wrocławiu oglądamy 
jedynie „Młyn do piasku” – instala-
cję, którą stanowi monotonnie kręcą-
cy się „młyn ze sznurków”. W opisie 

do pracy przeczy-
tamy, że to nawią-
zanie do chodzenia 
w jarzmie zwierząt 
i ludzi, które można 
interpretować tak-
że jako wyraz soli-
darności Ueckera  
z wykorzystywa-
nym czy ponad nor-
my eksploatowa-
nym stworzeniem. 
Warto jednak sa-
memu spróbować 
zinterpretować to, 
co zobaczymy. Mój 

Wszystko już było? znajomy pewnie nazwałby pracę  
Ueckera „Nowe chodzi po okręgu”, 
co byłoby bardzo szeroką interpre-
tacją działań twórczych niemieckie-
go artysty… A może powtarzalność 
elementów składowych prac Abaka-
nowicz i „wir” Ueckera można za-
mknąć w stwierdzeniu „wszystko już 
było”?

Jeśli wirus nie przeszkodzi,  
a znajdziemy trochę czasu, to oczy-
wiście zachęcam również do odwie-
dzenia Muzeum Etnograficznego 
we Wrocławiu, oddzia-
łu Muzeum Narodowego. 
Tam cały czas czeka wy-
stawa „Makatka wywroto-
wa”, która mnie do końca 
nie przekonuje, ale może 
potrzebuję więcej czasu. 
W każdym razie na pew-
no warto zmierzyć się  
z tym trochę innym ha-
ftem, bo bardzo rzadko 
mamy okazję do takich 
spotkań. Do 29 listopada  
w Muzeum Etnograficz-
nym czeka też na chętnych 
niezwykła prezentacja 
prac artystów nieprofesjo-
nalnych ze zbiorów Anny  
i Pawła Banasiów. To pra-
ce do spodu prawdziwe  
i poprzez to stwarzające 
niezwykłą atmosferę. Jest 
tam radość, zaduma, pięk-
no, wiara, rozum, miłość. 
Czyli to, czego nam tak 

bardzo brakuje poza salami muzeal-
nymi. Przynajmniej niektórym z nas.

Tomasz Miarecki

Po raz pierwszy w historii konferencja prasowa poprzedzająca wystawę we wrocławskim Muzeum Narodowym odbyła się zdalnie.
Na zdjęciu – zrzut z transmisji na żywo na facebookowym fanpage’u Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Magdalena Abakanowicz, „Tłum” (fragment)/Menge 
(fragment), 1986-1994, Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
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To się wielkiemu aktorowi po prostu należy

Igor Przegrodzki – Ojciec w spektaklu „Ostatnie kwadry” z Matką – Małgorzatą Ostrowską  
i Synem – Wojciechem Dąbrowskim
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„Gmino, przytul okapi”  
– to wspólna akcja 
wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego i magazynu 
„Gmina Polska.  
Krajowy Przegląd 
Samorządowy”.  
„Przytulanie” to propozycja 
ciekawej, sympatycznej 
promocji dla polskich  
gmin i wsparcie  
dla wrocławskiego zoo, 
najpopularniejszego  
ogrodu zoologicznego  
w Polsce.

Celem przedsięwzięcia jest  
z jednej strony pomoc w utrzyma-
niu i rozwoju wrocławskiego zoo, 
z drugiej – nieszablonowa promo-
cja dla gmin. „Przytulenie” polega 
na objęciu patronatem mieszkańca  
wrocławskiego zoo. Tytułowe okapi  

jest symbolem akcji, ale na „przy-
tulenie” czeka bardzo wiele zwie-
rząt, a każde wsparcie jest dla ogro-
du cenne. 

– Popieram tę inicjatywę z entu-
zjazmem – mówi prezes wrocław-
skiego zoo Radosław Ratajszczak –  

bo w ten sposób ogród promu-
je gminę, a gmina – ogród. Zoo 
oddziałuje nie tylko w mieście,  
w którym się znajduje! Do nas przy-
jeżdżają ludzie nawet z Australii… 
Od otwarcia naszego Afrykarium 
– największego w Europie! – licz-
ba odwiedzających ogród wzrosła 
gigantycznie. I każdy gość naszego 
ogrodu widzi, że – na przykład – 
surykatkami opiekuje się gmina X,  
a żyrafą – gmina Y. Przy wybiegach 
„przytulonych” zwierząt znajdują 
się bowiem tablice z informacjami  

o gminie, która mieszkańca wybie-
gu „przytuliła”.

A jest kogo „przytulać”! Wro-
cławskie zoo – najstarszy i najwięk-
szy ogród zoologiczny w Polsce –  
jest domem dla około 15 tysięcy 
zwierząt, repre-
zentujących ponad 
1160 gatunków. 

– Pragniemy 
tworzyć zoo przy-
jazne zarówno dla 
zwierząt, jak i dla 
naszych ludzkich 
gości – mówi prezes 
Ratajszczak i ta fi-
lozofia znakomicie 
wpisuje się w akcję  
„Gmino, przytul 
okapi”, bowiem 
wsparcie gmin to pomoc w utrzy-
maniu i rozwoju tego niezwykłego 
miejsca. 

Symbolem naszej wspólnej akcji  
jest okapi, wielki skarb wrocław-
skiego zoo, jeden z najbardziej ta-
jemniczych ssaków na świecie. 
Istnieje tylko kilka zdjęć „leśnej  
żyrafy” – jak inaczej nazywa się 
okapi – zrobionych w naturalnym 
środowisku automatycznym apa-
ratem fotograficznym urucha-
mianym fotokomórką. Niezwykle 
rzadkie, zagrożone wyginięciem 
zwierzę żyje na małym terytorium,  
w niedostępnych, wilgotnych la-
sach równikowych Demokratycznej 

Republiki Konga, w rejonach Uele, 
Ituri i Aruwimi, a ogrody zoolo-
giczne są dla okapi jedną z szans  
na przetrwanie.

„Przytulenie” przez gminę 
mieszkańca zoo to także wsparcie 
miejsca, które służy zachowaniu 
biologicznej różnorodności naszego 
świata, bowiem ogród zoologiczny 
tworzy szansę przetrwania gatun-
ków, które w wyniku choćby wyci-
nania lasów deszczowych są krańco-
wo zagrożone wyginięciem.

Gm ino! P rzy tu l  k tóregoś  
z mieszkańców wrocławskiego zoo!  

Przy jego wybiegu stanie tablica in-
formująca o „gminie-przytulaczu”. 
Tablica będzie również sygnałem 
tego, że władze owej gminy zdają  
sobie sprawę z wagi chronienia  
braci naszych mniejszych.

Włodarze gmin zainteresowani  
akcją „Gmino, przytul okapi” 
kontaktować się mogą z sekre-
tariatem ZOO Wrocław sp. z o.o.  
– tel. 71 348 30 24.

Anita Tyszkowska 
– redaktorka naczelna „Gminy Polskiej. Krajowego 

Przeglądu Samorządowego” 

Radosław Ratajszczak 
– prezes ZOO Wrocław sp. z o.o. 

Gmino, przytul okapi!
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Rynkowy 
bigos
»	P o d  A u g s b u r g i e m  

w Niemczech zamknięta zosta-
ła największa w Europie fabryka 
komputerów. Należący do Fujitsu 
zakład produkował dziennie do 
12 tys. komputerów, 1 tys. ser-
werów i macierzy oraz 8 tys. płyt 
głównych do komputerów stacjo-
narnych i serwerów. Zamknięcie 
zakładu nie jest związane z pan-
demią koronowirusa.
»	Na półmetku tego roku 

dług publiczny krajów Unii Eu-
ropejskiej sięgnął 11,86 bilionów 
euro – poinformował Eurostat.  
To o prawie 800 mld euro wię-
cej niż na koniec marca bieżą-
cego roku. Relacja długu pub-
licznego do PKB w ciągu 
kwartału podniosła się z 79,4 proc.  
do 87,8 proc., a więc aż o 8,4 p.p. 
Największy przyrost zadłużenia 
względem PKB odnotowano na 
południu Europy. W przypadku 
Cypru wskaźnik ten podniósł się 
o 17,1 p.p., we Francji o 12,8 p.p., 
we Włoszech o 11,8 p.p. W Polsce 
wzrósł o 7,2 p.p.
»	W Niemczech gwałtow-

nie wzrosła sprzedaż artykułów 
higienicznych. W ubiegłym mie-
siącu (w porównaniu do końca 
ubiegłego roku) tylko sprzedaż 
papieru toaletowego wzrosła  
o prawie 90 proc., a mydła o po-
nad 60 proc.
»	Canal+ Polska, dostawca 

płatnej telewizji, planuje debiut 
na GPW. To kolejna po Allegro  
znana szerokiej publiczności 
marka, która zmierza na war-
szawską giełdę. 
»	Jak wynika z raportu Why 

Invest in Poland, w obecnych 
trudnych czasach Polska pozo-
staje atrakcyjną lokalizacją dla 
inwestorów. Polska w ciągu ostat-
nich 20 lat przyciągnęła inwe-
stycje o wartości około 196 mld 
USD. Tylko w 2018 roku wartość 
bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych wyniosła 15,3 mld USD, 
co stanowiło 7 proc. wszystkich 
inwestycji w Europie.
»	Wiesław Żyznowski, pre-

zes Mercator Medical, to naj-
szybciej bogacący się Polak. 
Zajmuje się produkcją jednora-
zowych rękawiczek. Właśnie tra-
fił na globalną listę miliarderów 
„Forbesa”.

Do rynkowego garnka zaglądał
Damian Bukowiecki
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Praca zdalna zmniejsza ryzyko 
zarażenia koronawirusem, 
zwiększa natomiast zagrożenie 
wyciekiem danych osobowych. 
Powodem jest fakt, że większość 
spraw załatwiamy teraz  
za pośrednictwem internetu. 
Nie pomagają również: 
brak procedur w firmie, 
nieprzeszkoleni pracownicy 
oraz niewystarczająca liczba 
służbowego sprzętu do pracy. 
Krajowy Rejestr Długów oraz 
serwis ChronPESEL.pl sprawdzili, 
jak – pracując zdalnie – dbamy 
o bezpieczeństwo danych 
osobowych. Wyniki badania  
są alarmujące.

Jak wynika z danych GUS,  
w II kwartale 2020 r. w związku  
z pandemią pracę zdalną wykonywał 
co dziesiąty pracownik. W przepro-
wadzonym przez Krajowy Rejestr 
Długów i serwis ChronPESEL.pl 
badaniu 70 proc. Polaków pracują-
cych z domu zadeklarowało, że taka 
forma daje im większe możliwości  
i ułatwia pogodzenie obowiązków 
domowych i rodzinnych z zawodo-
wymi. Z powodu niskich zabezpie-
czeń i braku uwagi samych pracow-
ników nowe możliwości otwierają się 
również przed cyberprzestępcami.

Grzech ignorancji
Przestępcy starają się wykorzy-

stać fakt, że większość spraw zała-
twiamy obecnie za pośrednictwem 
internetu. Amerykańskie Federalne 
Biuro Śledcze (FBI) poinformowa-
ło niedawno, że od początku pan-
demii liczba cyberataków wzrosła 
o 400 proc. 

Jak na nowe okoliczności przygo-
towane są firmy, które wysłały dużą 
część zespołu do domu? Według prze-
prowadzonego we wrześniu 2020 r.  
badania, pracujący zdalnie nie zostali 
odpowiednio przeszkoleni pod kątem 
ochrony danych osobowych. Wpływ 
na to ma fakt, że 
tylko niespełna po-
łowa (48 proc.) firm 
opracowała odpo-
wiednie procedury 
na tę okoliczność. 
R ów n o c z e ś n i e  
52 proc. pracowni-
ków nie wie, w jaki 
sposób ich pracodawca zabezpiecza 
dane osobowe. To pierwszy sygnał 
ostrzegawczy.

Brak odpowiedniego przeszkole-
nia widać również w innych sytua-
cjach. Pomimo zaleceń ze strony pra-
codawcy, co czwarta osoba w trakcie 
pracy wyłącza szyfrowanie połącze-
nia sieciowego na swoim kompute-
rze. Warto też dodać, że z takich za-
bezpieczeń w postaci szyfrowanej 
sieci VPN korzysta tylko niespełna 
2/3 firm. To, w połączeniu z większą 
liczbą ataków hakerów, zwiększa za-
grożenie wycieku danych osobowych 
pracownika, który korzysta z nieza-
bezpieczonego komputera.

– W przypadku ochrony danych 
osobowych w sieci możemy mówić  
o dwóch liniach obrony. Pierwszą 
jesteśmy my sami – użytkownicy 
internetu. To od naszych decyzji za-
leży, czy narazimy się na niebez-
pieczeństwo, klikając na przykład 
w podejrzany link albo otwierając 
wiadomość od fikcyjnego sklepu 
internetowego. Drugą linią obrony 
są zabezpieczenia na urządzeniach,  

z których korzystamy. Programy an-
tywirusowe i szyfrowanie sieci po-
mogą w przypadku, gdy pobierzemy 
niewłaściwy plik lub jeśli pracuje-
my z zastrzeżonymi dokumenta-
mi. Firmy, które nie edukują swo-
ich pracowników oraz nie inwestują  

w odpowiednie za-
bezpieczenia sprzę-
tu, otwierają drzwi 
cyberprzestępcom, 
którzy tylko czeka-
ją na takie okazje. 
Trzeba sobie rów-
nież zdawać sprawę, 
że ryzyko dotyczy 

nie tylko naszych pracowników, ale 
także naszych klientów, których da-
ne osobowe są przetwarzane przez 
osoby pracujące z domu – ostrzega 
Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu 
ChronPESEL.pl.

Lekcje online 
na służbowym komputerze 

Jak pokazują wyniki badania, 
tylko niewiele ponad 30 proc. pra-
cowników może wykonywać swoje 
obowiązki, korzystając ze sprzętu 
służbowego. Co piąty nie ma w ogóle 
takiej możliwości. Powoduje to sytu-
acje, w których osoby pracujące zdal-
nie zmuszone są pracować na swoim 
prywatnym komputerze, a firmy nie 
mają kontroli nad tym, czy są one od-
powiednio zabezpieczone.

Prawie połowa pracowników  
(46 proc.) przyznaje się do tego, że 
wykorzystuje sprzęt służbowy nie 
tylko do czynności związanych  
z pracą. Wśród aktywności ankie-
towani najczęściej wskazali spraw-
dzanie prywatnych maili (80 proc.), 
załatwianie spraw bankowych  
(65 proc.), zakupy online (51 proc.) 
oraz korzystanie z mediów społecz-
nościowych (47 proc.). Co dziesiąty 
pracownik przyznał się do tego, że  
z jego sprzętu firmowego korzysta-
ją również pozostali domownicy.  
Co trzeci taki przypadek związany 
jest z koniecznością udziału dzieci 
w zajęciach online. W tym czasie 
rodzice tracą kontrolę nad kompu-
terem i nie mają wpływu na to, jak 
ze sprzętu korzysta ich pociecha.  
To bardzo nieostrożne w sytuacji,  
w której największe banki oraz in-
stytucje publiczne codziennie ostrze-
gają o oszustach podszywających się 
pod nich w internecie.

Wirusy czekają na okazje
Pracownicy udostępniają swo-

im domownikom nie tylko służbo-
we komputery – 45 proc. ankieto-
wanych korzysta w pracy również  
z firmowych przenośnych nośników 
danych. Co piąty z nich użycza ich 
w razie potrzeby swoim bliskim.  
W przypadku nieodpowiednio za-
bezpieczonego komputera (stary, 
nieaktualny program antywiruso-
wy bądź jego darmowa wersja) lub 
braku nawyku skanowania za każ-
dym razem dysku zewnętrznego, 
może się to wiązać z zainfekowa-
niem sprzętu wirusem lub instalacją 
oprogramowania, dzięki któremu 
cyberprzestępcy zyskają do niego 
dostęp. 

– Niestety, zapominając o pod-
stawowych zasadach bezpieczeń-
stwa, ułatwiamy cyberprzestępcom 
dostęp do naszych komputerów  
i narażamy na kradzież nasze dane 
osobowe. Odpowiednie zabezpie-
czenie komputera, tabletu lub tele-
fonu, z którego na co dzień korzy-
stamy, powinno być priorytetem. 
Należy również pamiętać o tym, by 
zachować czujność podczas obec-
ności w sieci. Zatem nie klikajmy  
w podejrzane linki otrzymane  
w mailach lub SMS-ach, a zakupy 
i transakcje bankowe róbmy tylko 
za pośrednictwem oficjalnych stron 
lub aplikacji. Nie stosując się do 
tych zasad, możemy narazić się na 
poważne konsekwencje. Przestępcy 
mogą próbować wykorzystać zdo-
byte w ten sposób dane osobowe, 
żeby, podszywając się pod ich właś-
ciciela, wyłudzić pożyczkę, kupić 
drogi sprzęt elektroniczny na raty  
lub wziąć w leasing samochód.  
Dodatkowo, myśląc o ochronie 
swoich danych osobowych, musi-
my mieć na uwadze również to, że 
nawet najlepiej zabezpieczony kom-
puter i daleko posunięta ostrożność 
nie ustrzeże nas w sytuacji, w której 
do wycieku dojdzie w którejś z firm 
lub w urzędzie, które przetwarzają 
informacje na nasz temat – ostrzega 
Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu 
ChronPESEL.pl.

Badanie „Ochrona danych oso-
bowych w trakcie pracy zdalnej” zo-
stało przeprowadzone we wrześniu 
2020 roku na próbie 303 osób, przez 
Krajowy Rejestr Długów i serwis 
ChronPESEL.pl.  (qwq)

Cyberprzestępcy polują 
na zdalnych pracowników

Jak pokazują wyniki badania, 
tylko niewiele ponad 30 proc. 
pracowników może wykonywać 
swoje obowiązki, korzystając 
ze sprzętu służbowego.  
Co piąty nie ma w ogóle  
takiej możliwości.

Pharming to rodzaj phishingu. 
Użytkownik jest kierowany na 
fałszywą stronę internetową, po-
przez którą dochodzi do zainsta-
lowania wirusów lub koni trojań-
skich na jego komputerze. Celem 
jest uzyskanie informacji osobo-
wych lub finansowych w celu kra-
dzieży tożsamości.
Obecnie za wabik służy interak-
tywna mapa rozprzestrzeniania 
się koronawirusa. Złośliwe opro-

gramowanie ukrywa się pod ma-
pą i jest rozsyłane mailem lub  
z linkiem do pobrania. Mapa poka-
zuje rozprzestrzenianie się wirusa 
w czasie rzeczywistym, a w tle do-
chodzi do skanowania kompute-
ra w poszukiwaniu haseł, historii 
przeglądarki i plików cookie oraz 
do kradzieży kluczy do szyfrowa-
nia walut, numerów kart kredyto-
wych, danych do logowania i in-
nych poufnych informacji.

Mapa koronawirusa – pharming
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Dzisiaj, jak co miesiąc 
od chwili ukazania się 
pierwszego numeru 
naszego miesięcznika, 
zapraszamy do 
wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego.  
Teraz zapraszamy 
tym bardziej, bo to 
miejsce, gdzie można 
się wyciszyć, odpocząć, 
a jednocześnie 
dowiedzieć się o wielu 
ciekawych sprawach. 
Bo świat jest ciekawy, 
chociaż czasami  
trochę smutny.

Okres ataku koronawirusa, czy-
li tak naprawdę prawie cały ten 
rok, to dla wrocławskiego ogro-
du zoologicznego czas szczegól-
nie trudny. Pisaliśmy już o tym 
wcześniej. Wracamy jednak do te-
go tematu, bo chcemy wyraźnie 
zaznaczyć, że każda nasza wizy-
ta w zoo to pomoc dla tego miej-
sca. Nie tak dawno Radosław Ra-
tajszczak, prezes wrocławskiego 
ogrodu, na jednym z portali inter-
netowych przypomniał, że zoo by-
ło zamknięte dla odwiedzających 
przez ponad 70 dni. Jak zaznaczył 
szef ogrodu, taka przerwa ozna-
cza poważne uszczuplenie wpły-
wów finansowych, a co za tym 
idzie stratę, która w tym roku jest 
nie do odrobienia. Jednocześnie 
Radosław Ratajszczak 
zapewniał, że pracow-
nicy ogrodu muszą so-
bie radzić i radzą w tej 
niecodziennej, wyjąt-
kowej i trudnej sytua-
cji. I właśnie w tym radzeniu sobie 
możemy wrocławskiemu ogrodowi 
pomóc wszyscy. Wystarczy kupić  
bilet.

Kup bilet i pomóż

Radosław Ratajszczak zachęca 
też do wspierania działań prowadzo-
nych przez ogród w zakresie ochro-

ny gatunków giną-
cych i zagrożonych 
(takich programów 
jest ponad 130, przy 
czym wrocławska 
placówka uczestni-

czy bezpośrednio lub współfinan-
suje 30 projektów). Wystarczy wy-
brać bilet o złotówkę droższy lub 
przekazać darowiznę. Można też 

wziąć udział – do 22 listopada –  
w wirtualnym biegu charytatyw-
nym „Wild run”. 

Pomóż przyrodzie – wesprzyj 
projekty ratowania zwie-
rząt w Azji Południowo-
-Wschodniej. To hasło 
tegorocznego, czwarte-
go już „Dzikiego Bie-
gu”. Jest to charytatyw-
na akcja organizowana 
przez Fundację Dodo  
i wrocławski ogród zoo-

logiczny. W tym roku z powodu 
pandemii bieg odbywa się wirtu-
alnie. Zawodnicy mogą pokonywać 
swój dystans (jeden, pięć lub dzie-

sięć kilometrów) indywi-
dualnie, w miejscu i cza-
sie dla siebie dogodnym. 
Wszystk ie szczegóły 
można znaleźć na stronie  
www.wildrun.eu.

Nim jednak pobieg-
niemy, albo już po bie-
gu, kiedy w realny spo-

sób przekroczymy bramę zoo, 
możemy między innymi odwie-
dzić koczkodany górskie. A warto 
do nich zajrzeć, bo w pierwszych 
dniach października przyszedł 
na świat maluch tego gatunku. 
Jak podają pracownicy ogrodu, 
można go zobaczyć w wolierze 
zewnętrznej Małpiarni. Jeszcze 
nie jest samodzielny, ale mat-
ka i pozostali członkowie stada 
troskliwie się maluchem opieku-
ją. To kolejny przedstawiciel tego 
zagrożonego gatunku urodzony  
w ramach hodowli zachowawczej 
we Wrocławiu. Status tego gatun-
ku w środowisku naturalnym jest 
nieznany, bo obszar, na którym 
żyje (Demokratyczna Republika 
Konga), zaliczany jest do najbar-
dziej niebezpiecznych na świecie, 
co w zasadzie uniemożliwia bada-
nia terenowe.

Na t o m i a s t  w  Te r r a r iu m  
w pierwszej połowie październi-
ka urodziły się scynki nadrzewne 
(bliźniaki). Ten gatunek to ende-
mity Wysp Salomona. Jak na scyn-
ki, są niezwykłymi jaszczurkami 
– są roślinożerne, większość ży-
cia spędzają na drzewach i są jajo-
żyworodne. Jak można przeczytać 
na stronie internetowej zoo, dzie-
sięć lat czekali pracownicy wroc-
ławskiego ogrodu na ponowne na-
rodziny scynków nadrzewnych.  
Powodów do radości jest więcej, 
bo na świat przyszły bliźniaki, co 
u tego gatunku jest rzadkością. 
Teraz wrocławskie zoo ma jedną  
z największych grup w Europie, li-
czącą sześć osobników, i jest jed-
nym z nielicznych, któremu udało 
się je kolejny raz rozmnożyć. Bio-
rąc pod uwagę ich pogarszającą 
się sytuację w środowisku natu-
ralnym, takie narodziny to duży 
sukces.  (nono)

W hodowli scynki nadrzewne to gatunek wymagający. Pochodzi z Wysp Salomona, gdzie klimat charakteryzuje się wysoką temperaturą i wilgotnością  
na poziomie nawet 90 procent, której trzeba w hodowli bardzo pilnować. Jeśli jej nie dopilnujemy, to mogą pojawić się problemy z apetytem, wylinką,  
a nawet rozrodem. – U nas mają mały wodospad i oczko wodne, bo lubią zlizywać krople wody z drzew i skał – opowiada Damian Konkol,  
opiekun gadów Terrarium wrocławskiego zoo 
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