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Przyroda miała tutaj szeroki gest i nie oszczędzała, tworząc bogactwo fauny i flory. Ale gmina Krośnice 
to także inne atrakcje, jak słynna kolejka wąskotorowa, której otwarcie co roku jest radosnym 
świętem (na zdjęciu – rok 2018). Niestety, w zeszłym roku świętowanie było niemożliwe.  
– W tym roku, jeśli obostrzenia i zakazy epidemiczne pozwolą, to zapewne będziemy organizować 
nasze cykliczne imprezy – mówi wójt ANDRZEJ BIAŁY. – To m.in. Święto Sadów i gminne dożynki, 
kolejka wąskotorowa i rodzinne kolarskie Rajdy Rowerowe „Śladami Ryszarda Szurkowskiego”.

Gdzie woda czysta 
i trawa zielona

Ostrożnie i rekordowo

– Pięknie się mówi, że są miejsca, „gdzie woda czysta i trawa zielona” 
i właśnie tak w gminie Izbicko jest – wójt BRYGIDA PYTEL nie kryje 
satysfakcji. – Chcemy, aby ludzie przyjeżdżali do naszej gminy, w której 
przemysłu nie ma za grosz, ale za to jest pięknie, czysto, zielono  
i można miło spędzić czas (na zdjęciu – staw w Izbicku).

Dla rozwoju gminy największe znaczenie mają nakłady 
inwestycyjne. – Pod tym względem w tym roku dysponujemy 
największym funduszem inwestycyjnym w historii gminy  
Lewin Brzeski, wynoszącym ponad 14 mln zł – uśmiecha się 
burmistrz ARTUR KOTARA – a cały budżet sięga 65 mln zł.  
Choć przyznaję, że ukończenie niektórych zadań  
z ubiegłego roku musieliśmy przenieść na ten rok. 

– Prawdziwe charaktery, wady i zalety ludzi ujawniają się najlepiej, gdy nie jest łatwo, ale w naszej gminie 
udało się nam wypracować dobry poziom współdziałania i COVID-19 tego nie zniszczył – podkreśla 
burmistrz Międzyborza JAROSŁAW GŁOWACKI. – Rozumiemy się całkiem nieźle, wypracowujemy  
wspólne stanowiska w wielu trudnych nawet kwestiach. A dla dobra całej naszej społeczności  
potrafimy merytorycznie dyskutować, unikając politykierstwa i forsowania partykularnych interesów.

Kompromis, 
który buduje
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Niewymownie 
piękna kraina…

Idealne miejsce na dom 
i spokojne życie
– Nowi mieszkańcy pragną osiąść w bezpiecznym i miłym miejscu,  
z dala od skupisk ludzkich i zagrożeń COVIDEM-19, i często 
wybierają właśnie nasze tereny – uśmiecha się BARBARA BEDNARZ, 
wójt gminy Świerczów. – Chcemy, aby przede wszystkim młodzi 
ludzie u nas zamieszkali i swoje życie związali z naszą gminą, 
dlatego opracowaliśmy program „Działki dla Młodych”. 
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Mity, fakty, opowiastki
Związek Powiatów Polskich ogłosił 
wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Gmin 
i Powiatów, a na listach znalazło się  
74 laureatów, którzy typowani są 
w podziale na: powiaty do 60 tys. 
mieszkańców, powiaty od 60 do 120 tys. 
mieszkańców, powiaty powyżej  
120 tys. mieszkańców, miasta na prawach 
powiatu, gminy miejskie  
i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. 
Oceniając jednostki samorządu 
terytorialnego, eksperci ZPP wydają 
swoje opinie według wielu kryteriów 
ujętych w dziesięciu grupach 
tematycznych, takich jak: działania 
proinwestycyjne i prorozwojowe, 
rozwiązania poprawiające jakość obsługi 
mieszkańców oraz funkcjonowania 
jednostki samorządu terytorialnego, 
rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 
umacnianie systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, promocja 
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, wspieranie 
działań na rzecz gospodarki rynkowej, 
promocja rozwiązań ekoenergetycznych 
i proekologicznych, współpraca krajowa 
i międzynarodowa, a także działania 
promocyjne. ZPP opublikował również 
listę zdobywców tytułu Super Powiat 
i Super Gmina za rok 2020. Tytuły te 
przyznawane są w sytuacji, w której 
dany samorząd uzyskał największy 

procentowy udział realizacji wszystkich 
kategorii zawartych w Ogólnopolskim 
Rankingu Gmin i Powiatów.
Powiaty do 60 tys. mieszkańców:  
1. Powiat Augustowski – honorowy tytuł 
Dobry Polski Samorząd 2020, 2. Powiat 
Drawski, 3. Powiat Przasnyski, 4. Powiat 
Świdwiński, 5. Powiat Elbląski, 6. Powiat 
Hajnowski, 7. Powiat Łobeski, 8. Powiat 
Lubański, 9. Powiat Bielski (podlaski),  
10. Powiat Sępoleński.
Powiaty do 120. tys. mieszkańców: 
1. Powiat Słupski – honorowy tytuł 
Dobry Polski Samorząd 2020, 2. Powiat 
Ostródzki, 3. Powiat Kędzierzyńsko- 
-Kozielski, 4. Powiat Raciborski, 5. Powiat 
Tomaszowski (lubelskie), 6. Powiat 
Toruński, 7. Powiat Świecki, 8. Powiat 
Niżański, 9. Powiat Chojnicki, 10. Powiat 
Szczecinecki, 11. Powiat Piotrowski, 
12. Powiat Stalowowolski, 13. Powiat 
Malborski, 14. Powiat Jędrzejowski,  
15. Powiat Lęborski.
Powiaty powyżej 120 tys. 
mieszkańców: 1. Powiat Kielecki  
– honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 
2020, 2. Powiat Cieszyński,  
3. Powiat Kartuski, 4. Powiat 
Wodzisławski, 5. Powiat Poznański,  
6. Powiat Pilski, 7. Powiat Bielski  
(woj. śląskie), 8. Powiat Wejherowski,  
9. Powiat Myślenicki, 10. Powiat Żywiecki.
Miasta na prawach powiatu: 1. Nowy 
Sącz – honorowy tytuł Dobry Polski 

Samorząd 2020, 2. Legnica, 3. Jelenia 
Góra, 4. Łomża, 5. Rzeszów, 6. Dąbrowa 
Górnicza, 7. Słupsk, 8. Tarnów, 9. Kalisz, 
10. Chełm.
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie:  
1. Płońsk – honorowy tytuł Dobry Polski 
Samorząd 2020, 2. Bolesławiec,  
3. Czechowice-Dziedzice, 4. Sochaczew, 
5. Dobczyce, 6. Lądek-Zdrój, 7. Siewierz, 
8. Stronie Śląskie, 9. Barcin,  
10. Krasnobród.
Gminy wiejskie: 1. Chełmiec  
– honorowy tytuł Dobry Polski 
Samorząd 2020, 2. Wielka Wieś,  
3. Kobylnica, 4. Tomaszów Lubelski,  
5. Korzenna, 6. Zabierzów, 7. Borzęcin  
i Ustka (ex aequo), 8. Zgorzelec,  
9. Postomino, 10. Ruda-Huta.
Laureaci tytułu Super Powiat  
i Super Gmina: Powiat Augustowski, 
Powiat Bielski (woj. śląskie), Powiat 
Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat 
Ostródzki, Powiat Poznański, Powiat 
Raciborski, Legnica, Stronie Śląskie  
i Gmina Wielka Wieś.

• • •
Radny Murowanej Gośliny  
(woj. wielkopolskie) Kamil Grzebyta 
ujawnił, że w roku ubiegłym burmistrz 
Dariusz Urbański wraz z kilkoma 
pracownikami urzędu wysłali około trzy 
tysiące SMS-ów premium po to, aby 
jego pełnomocniczka, przewodnicząca 
gminy żydowskiej w Poznaniu 

Alicja Kobus wygrała plebiscyt na 
najbardziej wpływową kobietę regionu. 
Plebiscyt ogłosił „Głos Wielkopolski”, 
a radny opublikował m.in. faktury za 
komórki urzędników. Kilka dni później 
burmistrz opublikował w mediach 
społecznościowych skan przelewu na 
konto gminy 7686 zł ze „zwrotem  
z tytułu wykonywania prywatnych SMS 
z telefonu służbowego”. Prokuratura 
Rejonowa Poznań-Stare Miasto wszczęła 
śledztwo dotyczące esemesowej afery.

• • •
Zespół badawczo-analityczny  
PSG Polska we współpracy  
z Centrum Badań Mikrobiologicznych 
i Autoszczepionek opracowało 
raport dotyczący czystości dziesięciu 
największych polskich miast. Badanie 
polegało na analizie bakteriologicznej 
pięciu charakterystycznych miejsc, 
z którymi mieszkańcy miast mają 
najczęstszy kontakt każdego dnia. 
Przebadano poręcze w komunikacji 
miejskiej, na dworcach PKP, klamki  
w galeriach handlowych, bankomaty 
i wózki w sklepach spożywczych. 
Łódź z sumarycznym wynikiem 
1470 znalezionych bakterii jest 
niekwestionowanym liderem 
zestawienia pod kątem czystości. Na 
podium najczystszych miast znalazły 
się również Bydgoszcz (2340 bakterii) 
oraz Kraków (2440). Pozostałe pozycje 
w zestawieniu zajęły kolejno: Białystok 
(2616 bakterii), Lublin (3120), Wrocław 
(4570) i Warszawa (5340). Do miana 
czystej przestrzeni publicznej nie mogą 

natomiast pretendować takie miasta jak 
Gdańsk (8294 bakterie), Katowice (9590) 
oraz Poznań (14 620).

• • •
Przez pandemię przesuwane są 
przedterminowe wybory na wójtów 
i burmistrzów w miejscowościach 
Dopiewo, Wejherowo, Boguszów- 
-Gorce, Lubań, Dobrzany i Ciężkowice.  
Przedterminowe wybory  
w Ciężkowicach (woj. małopolskie) 
spowodowane są śmiercią 
dotychczasowego burmistrza 
Zbigniewa Jurkiewicza, który  
6 grudnia ubiegłego roku zmarł  
w wieku 65 lat na COVID-19. Jurkiewicz 
był burmistrzem Ciężkowic  
od roku 2010. Był także m.in. radnym 
gminy, prezesem Tarnowskiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
wieloletnim działaczem i byłym 
prezesem klubu piłkarskiego 
Ciężkowianka Ciężkowice.  
W Dopiewie (woj. wielkopolskie) 
przedterminowe wybory wyznaczono 
po śmierci wójta gminy Adriana 
Napierały (42 lata). Samorządowiec 
kierował gminą od 2014 roku, a w roku 
2018 wybrano go na drugą kadencję.  
W Boguszowie-Gorcach (woj. dolnośląskie)  
wybory odbędą się po odwołaniu 
burmistrza w referendum gminnym, 
które przeprowadzono w czerwcu 
ubiegłego roku. Dotychczasowy 
burmistrz Jacek C. jest oskarżony 
o korupcję – od grudnia 2018 roku 
przebywa w areszcie i trwa jego proces.

Podglądacz samorządowy

Ostatni rok to wyjątkowy czas 
nowych wyzwań  
i dostosowywania działań 
do nieznanych dotychczas 
warunków. Produkcja i usługi 
stanęły wobec załamującego 
się rynku, organizacje takie jak 
nasza ograniczyły działania 
do niezbędnego minimum. 
Przystosowane do dużej 
aktywności organizacje 
pozarządowe szukały dla 
siebie możliwości działania. 
Najpierw było szycie maseczek, 
potem szukanie rozwiązań na 
wirtualne spotkania, szkolenia, 
konferencje. Przyszedł czas 
na dostosowywanie naszych 
biur do wymagań i obrony 
przed zagrożeniami. Dzisiaj 
pracujemy za przegrodami, 
dezynfekujemy biurka i dłonie, 
ozonujemy biura. Ale poza tymi 
działaniami i strachem przed 
zachorowaniami cały czas 
realizujemy cele naszej strategii. 

W tych nowych warunkach dzia-
łania poszukujemy dla siebie nowych 
form i możliwości, z jednej strony 
odpowiadających na nowe potrze-
by, ale z drugiej – mieszczących się  
w kleszczach obostrzeń. Zagrożenie 
załamania gospodarki wymaga dba-
łości o rynek lokalny, o bezpieczeń-

stwo naszych członków, naszych part-
nerów, beneficjentów i grantobiorców, 
naszych sąsiadów. 

Uznaliśmy, że jak nigdy, teraz 
ważne jest promowanie naszych 
produktów lokalnych – opowiadanie  
o ich walorach, zachęcanie do ich 
kupowania i wspierania ich produ-
centów. W tym celu otworzyliśmy 
wrota Spiżarni Misia Ślężysława,  
w której kolejno prezentujemy boga-
ctwo naszego obszaru. Kilka lat temu 
planowaliśmy uruchomienie interne-
towego sklepu, ale czas zweryfiko-
wał te plany. 

W Kraskowie działa sobotni sklep  
z naturalną, ekologiczną żywnością, 
oferujący sery kozie i krowie, 
chleby na zakwasie, 
jogurty kozie, wa-
rzywa, owoce 
i miody. Przed 
pandemią odby-
wał się w tym miej-
scu comiesięczny Targ 
Ziemi, na którym zaopatrywali się 
mieszkańcy bliższych i dalszych te-
renów. Teraz jego namiastką jest Targ 
mobilny – po złożeniu zamówienia 
produkty jadą do kupujących. Tak or-

ganizatorki tego przed-
sięwzięcia dbają o swoich 
klientów.

Kolejny sklep z żyw-
nością działa w gospodar-
stwie Szczypiorki w Tu-
szynie. I tutaj można kupić 
sery zagrodowe, wędliny 
według starych receptur. 
W sezonie można kupić 
warzywa. Koneserzy wie-
dzą, że u państwa Sylwii 
i Andrzeja można kupić 
wołowinę z własnej ho-
dowli bez niechcianych 
dodatków i antybiotyków.

W Sobótce działa sklep 
z produktem lokalnym, 
oferujący szeroką gamę 
produktów – od łakoci ślę-

żańskich, poprzez wina z miejscowych 
winnic i winnicy Niemczańskiej, pi-

wo z lokalnych browarów rze-
mieślniczych, wyroby 

z konopi, poprzez 
rękodzieło, wyro-
by rzemieślnicze 
i artystyczne. To 

tutaj kupicie wyro-
by z zielonego serpen-

tynitu. Z racji niewielkiej powierzch-
ni mówimy „sklepik”, ale patrząc na 
asortyment, powinniśmy powiedzieć: 
market Ślężański. 

Kilkadziesiąt me-
trów dalej znajduje się 
galeria, w której właś-
cicielka zrobi wam bi-
żuterię na zamówie-
nie. Srebro i kamienie 
nie mają przed nią  
tajemnic. 

W nowo powstałej 
Herbaciarni Ziołowej 
można kupić wyroby 
artystyczne wykona-
ne przez dwie właś-
cicielki tego lokalu: 
biżuterię, biżuteryjne zakładki do 
książek, wykonane ręcznie świece itp.

Na rynku w Niemczy swoje pod-
woje otworzył sklep ze wspaniałą ce-
ramiką wytwarzaną lokalnie, a już 
niedługo uruchomiony zostanie sklep, 
który zaoferuje szeroką gamę lokal-

Miś Ślężysław zaprasza nych wyrobów – od wspaniałych mio-
dów, poprzez sery, po wyjątkowo ostre 
sosy z papryki uprawianej lokalnie. 
Tuż obok powstanie punkt Informa-
cji Turystycznej oferujący gamę usług 
turystycznych: wycieczki dla rodzin 
z możliwością wykonania wspania-
łych pierników w starych formach oraz 
wzięcia udziału w warsztatach cera-
micznych czy pszczelarskich.

Przy tylu sklepach działających na 
naszym terenie nam pozostało tylko 
pokazywanie tych wszystkich wspa-
niałych wyrobów w Spiżarni wirtu-
alnej. Kończymy też prace nad mapą 
produktu lokalnego, która dostępna 

będzie na naszej stro-
nie, w portalu Wrota  
Regionu, a w formie 
papierowej będzie  
dostępna w lokalach 
gast ronomicznych 
współpracujących  
z LGD.

Po raz pierwszy 
Spiżarnia Misia Ślę-
żysława zaistnieje na 
żywo już 27 marca na 
Targowisku w Sobót-
ce. Wtedy można bę-
dzie skosztować i po-

wąchać wszystkich tych wspaniałości 
i zaopatrzyć się w surowce i wyroby 
na świąteczny stół. 

Zapraszamy w godzinach od 9.00 
do 12.00. 

Miś Ślężysław na Państwa czeka!
(TS)

Na marcowym Targowisku będzie można kupić (i podziwiać) 
świąteczne ozdoby z firmy S.U. Krasnodębskie z Niemczy

Miś Ślężysław bywa i pszczelarzem...
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Relokacja żubrów  
na teren Nadleśnictwa 
Janów Lubelski  
i utworzenie tam stada 
wolnego to jedno z zadań 
zaplanowanych w ramach 
projektu „Kompleksowa 
ochrona żubra  
w Polsce”, realizowanego 
przez Szkołę Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego 
we współpracy  
z Białowieskim  
Parkiem Narodowym  
oraz 25 jednostkami  
Lasów Państwowych.

Data 19 stycznia 2021 roku nie-
wątpliwie zapisze się w historii Lasów  
Janowskich i ochrony żubra w Polsce.  
Tego dnia do Nadleśnictwa Janów  
Lubelski przywieziono pierwsze dwa 
żubry, które utworzą kolejne stado  
tego gatunku w Polsce bytujące na 
wolności. Żubry pochodzą z populacji  
w Puszczy Boreckiej będącej pod opie-
ką Nadleśnictwa Borki oraz z rezer-
watu Żubrowisko w Nadleśnictwie  
Kobiór. Zwierzęta transportowane są 
w drewnianych skrzyniach zapewnia-
jących im bezpieczeństwo w czasie 
podróży. Po przyjeździe na miejsce, 
zwierzęta wypuszczane są do specjal-
nej zagrody aklimatyzacyjnej, gdzie 
adaptują się do nowych warunków  
i obserwowane są przez opiekunów.  
Po kilku tygodniach żubry mogą zostać 
wypuszczone z zagrody na wolność.

Krowa była pierwsza
Jako pierwsza przyjechała z Borek 

8-letnia krowa i jej 7-miesięczne cielę 
– byk. W nocy z 19 na 20 stycznia wy-
darzyła się jednak rzecz niespodziewa-
na. Krowa wraz z cielęciem wyłamała 
ogrodzenie i wyszła na wolność. Nie 

Wideorozmowa z urzędnikiem 
zamiast wizyty w urzędzie  
czy rozmowy telefonicznej  
– to rozwiązanie zostanie z nami 
na dłużej przekonywali eksperci 
podczas cyklu webcastów 
„Praca zdalna urzędów”. 

Justyna Izdebska, konsultant  
ds. rozwiązań biznesowych w firmie 
Comarch Healthcare w rozmowie 
z Serwisem Samorządowym PAP 
podkreślała, że pandemia wymusiła 
na urzędach wiele zmian w kontak-
cie z klientami.

– Nikt z nas nie oczekiwał takie-
go rozwoju zdarzeń. Wszystkie fir-
my, urzędy, placówki, które obsługi-
wały klientów stacjonarnie, nie mogły 
kontynuować usług, żeby nie narażać 
zdrowia klientów – mówiła Justyna 
Izdebska. – Nie wiemy, kiedy obecna 
sytuacja się zmieni, dlatego przygoto-
waliśmy rozwiązanie, które usprawni 
pracę urzędników mających do obsłu-
żenia dużą liczbę osób w ciągu dnia.

Rozwiązanie, kierowane obecnie 
m.in. do urzędów samorządowych, po-
wstało na bazie narzędzia do e-wizyt  
przygotowanego i wprowadzonego  
w sektorze ochrony zdrowia. 

– E-Consultant to po prostu wir-
tualne biuro obsługi klienta, które 
pozwala interesantowi zarezerwo-
wać e-wizytę w dogodnym termi-
nie i wybrać jej zakres tematyczny 
– wyjaśniła Justyna Izdebska.

Jak zaznaczyła, to narzędzie po-
zwala na efektywne wykorzystywa-
nie czasu pracy urzędników, ale też 
klientów. 

 – Wprowadzenie takich e-wizyt 
pomaga o wiele sprawniej obsłużyć 
dużo większą liczbę osób zaintere-
sowanych. Nie musimy zakładać do-
datkowych minut na czekanie w ko-
lejce czy pokonanie drogi do okienka  
– uzasadniała Justyna Izdebska.

Magdalena Oczkiewicz, dyrek-
tor konsultingu w firmie Comarch  
Healthcare, podkreślała z kolei, że 
narzędzie z powodzeniem zostało już 
wdrożone w 43 oddziałach Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

– Dzięki wdrożeniu e-wizyt w ZUS 
placówki te mają możliwość oferowania 
zdalnych konsultacji, bez konieczności 
pojawiania się klienta przy okienku. Od 
października do końca stycznia ZUS 
przeprowadził ponad 20 tys. takich  
e-konsultacji – wyliczała Magdalena  
Oczkiewicz. – To pokazuje duże zainte-
resowanie tego typu usługami i świad-
czy o tym, że społeczeństwo, również 
starsi ludzie, są na nie gotowi.

Zwróciła też uwagę na to, że sy-
tuacja epidemiczna pewnie wkrótce 

się zmieni, ale zostaną z nami przy-
zwyczajenia, dlatego – jej zdaniem – 
warto myśleć o wdrożeniu narzędzi 
ułatwiających zdalny, wygodny kon-
takt. Podczas cyklu rozmów zasta-
nawiano się też, jak dobrze pracować  
na odległość. 

– Jest wiele badań potwierdzają-
cych to, że praca zdalna może być 
bardziej efektywna, co jest związa-
ne z większym dobrostanem pracow-
ników – przekonywała Agnieszka  
Łądka-Barańska, psycholog organiza-
cji i pracy. – Natomiast jedno zastrze-
żenie, które się pojawia w większości 
tych badań, to to, że pracownik musi 
wiedzieć, jak pracować zdalnie. 

Jak mówiła, kluczem do sukcesu 
jest jednak postawa menedżera. Sze-
fowie, którzy nie ufają swoim pracow-
nikom, wzbudzają w nich poczucie  
lęku. – A z wielu badań psycholo-
gicznych wiemy, że odczuwany lęk 
wpływa negatywnie na efektyw-
ność – wskazała Agnieszka Łądka- 
-Barańska.  (ss)

Żubrze przeprowadzki

wiadomo czym spowodowana była ta 
ucieczka. Możliwe, że wypłoszyły ją 
wilki, a może przyczyna była inna. 
Wiadomo, że spłoszony żubr jest w sta-
nie sforsować niemal każdą przeszko-
dę. Żubry są nie tylko masywne i silne, 
ale także potrafią być bardzo szybkie  
i są zdolne przeskoczyć nawet dwume-
trowe ogrodzenie. Leśnicy są w stanie 
śledzić miejsce przebywania żubrów 
„uciekinierów”, ponieważ krowa wy-
posażona jest w obrożę telemetryczną 
z nadajnikiem GPS. Krowa i jej cielę 
przebywają w pobliżu zagrody, ko-
rzystają z wyłożonej dla nich karmy.  
Po początkowych dłuższych space-
rach, obecnie poruszają się w obszarze 
czterech oddziałów.

Już na wolności
W kolejnych dniach przyjeżdżały 

następne transporty z żubrami z Nad-

leśnictwa Borki, a 25 stycznia doje-
chały ostatnie żubry z Nadleśnictwa  
Kobiór (dwa młode samce). W za-
grodzie adaptacyjnej przebywało ra-
zem sześć osobników. Wszystkie  
żubry przyzwyczajały się do nowych, 
zimowych warunków w Lasach  
Janowskich. Po pięciu tygodniach  
adaptacji stado opuściło zagrodę akli-
matyzacyjną. Niebawem dowiemy się 
także, czy krowa z cielęciem, która ja-
ko pierwsza wyszła z zagrody, dołączy 
do reszty stada.

Stado założycielskie w Lasach  
Janowskich, liczące obecnie osiem żu-
brów, ma być początkiem subpopulacji 
liczącej około 40 osobników.

Relokacja żubrów na teren Nad-
leśnictwa Janów Lubelski i utwo-
rzenie tam stada wolnego to jedno  
z zadań zaplanowanych w ramach pro-
jektu „Kompleksowa ochrona żubra  

w Polsce”, realizowanego przez 
SGGW we współpracy z Białowie-
skim Parkiem Narodowym oraz  
25 jednostkami Lasów Państwowych. 
Projekt swoim zasięgiem obejmuje  
90 proc. krajowej wolnej populacji  
tego gatunku w ośmiu województwach 
oraz kluczowych zagrodach hodow-
lanych. Większość zaplanowanych 
do realizacji zadań dotyczy czynnej 
ochrony gatunku. Najistotniejsze jest 
zadbanie o dobrostan populacji po-
przez zarządzanie nią, bieżące moni-
torowanie liczebności i stanu zdrowot-
nego zwierząt, obsługę stad wolnych, 
w tym profilaktykę i obsługę lekarsko-
-weterynaryjną. 

Samorządowe wsparcie
Niebywale istotne dla ochrony ga-

tunku jest także łagodzenie sytuacji 
konfliktowych związanych z obec-

nością żubrów. W ramach projektu 
realizowane jest ono poprzez na przy-
kład dzierżawę łąk na obrzeżach BPN 
oraz edukację społeczeństwa w za-
kresie postępowania z napotkanymi 
osobnikami, jak również edukację 
rolników odnośnie sposobów zapo-
biegania szkodom. Tutaj niemałą ro-
lę może mieć też lokalny samorząd. 
Bo chociaż żubry mogą być jakimś 
kłopotem, to jednak przede wszyst-
kim są wielkim plusem dla regionu,  
w którym żyją. Mądrzy samorządow-
cy potrafią z tego skorzystać.

Na SGGW projekt koordynuje 
prof. Wanda Olech z Instytutu Nauk 
o Zwierzętach, która razem z zespo-
łem od wielu lat realizuje badania na-
ukowe i liczne projekty wspierające 
i finansujące czynną ochronę żubra 
w Polsce. 

  (sg, tm)

E-Consultant służy pomocą

Sytuacja epidemiczna pewnie wkrótce się zmieni, ale zostaną z nami przyzwyczajenia, dlatego warto 
myśleć o wdrożeniu narzędzi ułatwiających zdalny, wygodny kontakt 
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Żubry transportowane były w drewnianych skrzyniach zapewniających im bezpieczeństwo w czasie podróży 
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A. Koch Christensen, NFM Orkiestra Leopoldinum 

Program: F. Mendelssohn Bartholdy, A. Schönberg
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Urząd Gminy Łagiewniki 
ul. Jedności Narodowej 21 

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

fax 74 894 01 30
gmina@lagiewniki.pl

www.lagiewniki.pl

Łagiewniki

Choć nie jest sprawą łatwą 
zarządzanie gminą podczas 
trzeciej już fali pandemii, 
to w gminie Łagiewniki 
samorząd nie rezygnuje 
z najważniejszych priorytetów 
infrastrukturalnych, inwestycji 
tak bardzo potrzebnych 
miejscowej społeczności 
i oczekiwanych od lat. 

Urząd Gminy Łagiewniki i miej-
scowy samorząd działają sprawnie, 
mieszkańcy – gdy mają taką potrze-
bę – mogą spotkać się z urzędnikami, 
także z samym wójtem. 

– Przyjęliśmy zasadę, że urzęd-
nicy schodzą na dół, przy wejściu do 
budynku są stoliki, oddzielone ścian-
kami z pleksi, i tak przyjmowani są 
petenci – podkreśla wójt Jarosław 
Tyniec. – A jeśli chodzi o mnie, to 
spotkać się ze mną w moim gabi-
necie może każdy z mieszkańców 
naszej gminy.

Największą, najważniejszą i naj-
bardziej kosztochłonną inwestycją 
– nie tylko w tym roku, lecz w histo-
rii gminy – jest budowa przedszkola. 

– Na to przedsięwzięcie pozyska-
liśmy znaczącą sześciomilionową do-
tację. Jest to bardzo duży zastrzyk 

finansowy, a bez tych zewnętrznych 
funduszy zrealizowanie tego zadania, 
którego koszt wyniesie około dziesię-
ciu milionów złotych, byłoby wręcz 
niemożliwe – ocenia wójt Jarosław 
Tyniec. – Niedawno, tj. 25 lutego, pró-
bowaliśmy wyłonić wykonawcę tej 
inwestycji, ale ten przetarg nas nie 
usatysfakcjonował i go unieważni-
łem. Oczywiście będziemy próbo-
wać ponownie. Z całą odpowiedzial-
nością mogę powiedzieć, iż przetarg 
wygra ta firma, która zagwarantuje 
nam uczciwe, rzetelne i terminowe 
wykonanie powierzonego jej zada-
nia. Przed wyborami samorządowy-

mi ceny usług budowlanych były wy-
sokie, ale pandemia spowodowała, 
że są one niższe. Tak czy siak, mam 
nadzieję na to, że wybierzemy nieba-
wem rzetelną firmę, która zaoferuje 
ceną, jaką będziemy w stanie zaak-
ceptować. Najważniejsze jest jednak 
to, że powstanie przedszkole, które 
jest niezbędne dla naszej społeczno-
ści. To, które mamy dzisiaj, mieści 
się w starym poniemieckim budynku 
i jest bardzo fajną placówką, do któ-
rej rodzice chętnie oddają swoje dzie-
ci, ale jednak mieszkańcy oczekują 
zmiany i zbudowania nowoczesnego 
obiektu. Mamy dobre miejsce w po-

Zmieniać na lepsze
bliżu stadionu, także świetną kadrę 
na czele z panią dyrektor, zatem tylko 
budować, a dzieci będą uczęszczać do 
nowoczesnego przedszkola na miarę 
XXI wieku. Bowiem jeśli już coś ro-
bić z publicznych funduszy, to robić 
dobrze i ku zadowoleniu wszystkich.

Remontowane są także pomiesz-
czenia budynku mieszczącego Urząd 
Gminy Łagiewniki. Był już najwyż-
szy czas, aby obiekt ten zmienił swój 
wizerunek na lepsze. 

– Od początku tej kadencji remon-
tujemy po kolei pokoje urzędników 
– informuje wójt Tyniec. – Wcześniej 
wyremontowaliśmy salę posiedzeń, 
a teraz klatki schodowe i korytarze. 
Właśnie tak trzeba działać, bowiem 
budynek ten jest wizytówką łagiew-
nickiego urzędu i całej naszej gminy. 
Warto spowodować to, aby nie tylko 
pracownicy urzędu czuli się lepiej, 
pracując w estetyczniejszych warun-
kach, lecz przede wszystkim chodzi 
nam o wrażenia ludzi, którzy nas od-
wiedzają – mieszkańców gminy i go-
ści przyjeżdżających z zewnątrz.

W gminie Łagiewniki remonto-
wane są także świetlice wiejskie – 
zaplanowana jest budowa świetlicy 
w Ligocie Wielkiej, kończony jest re-
mont świetlicy w Słupicach, w Ra-
dzikowie przeprowadzono termomo-
dernizację sali w świetlicy wiejskiej, 
w tym roku rozpocznie się też remont 
świetlicy w Trzebniku oraz kończo-
ne jest wykonanie obejścia świetlicy 
w Sienicach. 

– Wyremontowany został także 
Klub Seniora, którego otwarcie na ra-
zie uniemożliwia pandemia – wyjaś-
nia wójt Jarosław Tyniec. – Poza tym 
przeprowadzono termomodernizację 
remizy OSP w Łagiewnikach i dzię-
ki dotacji został zakupiony za prawie 
800 tys. zł nowy samochód pożarniczy. 
Ponadto gminę Łagiewniki zaliczono 
do gmin górskich i dzięki temu zło-
żyliśmy projekt na zagospodarowanie 
stawu trzcinowego w Sieniawce. Chcę 
podkreślić, że wraz z moimi współpra-
cownikami i radnymi chcemy razem 
zmieniać na lepsze gminę Łagiewniki, 
w czym moje bogate doświadczenie 
życiowe – także samorządowe – na 
pewno się przyda.  S.G. (TS)

Wójt Jarosław Tyniec
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Rozmowa z WIESŁAWEM 
ZAJĄCEM, członkiem Zarządu 
Powiatu Wrocławskiego

– Według ogólnej definicji ekolo-
gia to nauka o strukturze i funkcjo-
nowaniu przyrody. W dzisiejszych 
czasach słowo ekologia jest jednak 
bardziej złożone i obejmuje obecnie 
wiele sfer życia. 

– Ekologia w obecnym rozumieniu 
to konieczność, wyznacznik nowocze-
sności, a zarazem dbałości o poziom 
naszego życia. Rozwój cywilizacyjny 
nabiera rozpędu. Człowiek stara się za 
wszelką cenę poprawić przyrodę, in-
gerując w różnym stopniu w prawa nią 
rządzące. Wielokrotnie nie zdaje sobie 
sprawy, że im bardziej sztuczne wa-
runki sobie stwarza, tym więcej pracy 
musi później włożyć w naprawę środo-
wiska naturalnego. 

Obrazowym przykładem jest hi-
storia powiatu wrocławskiego. W la-
tach 90. ubiegłego wieku nasze gminy 
zaczęły się dynamicznie rozwijać. Nie 
przewidziano wówczas następstw tak 
energicznego rozkwitu cywilizacyjne-
go ani odpowiednich rozwiązań infra-
strukturalnych. W większości gmin 
występują ogromne utrudnienia komu-
nikacyjne, a coraz większe zaludnienie 

i ciągle rosnąca migracja potęgują jesz-
cze zanieczyszczenie powietrza. Do 
tego dołącza się postrzeganie obszaru 
powiatu wrocławskiego jako jednego 
z najatrakcyjniejszych lokalizacji in-
westycyjnych w Polsce.

– Co w takim razie Powiat Wroc-
ławski robi w zakresie ochrony śro-
dowiska? Czy będzie 
w 2021 roku dofinan-
sowywał projekty pro-
ekologiczne dla miesz-
kańców?

– Zanieczyszczenie 
powietrza to najpoważ-
niejsze środowiskowe 
zagrożenie zdrowotne. 
Pod względem zanie-
czyszczenia powietrza 
pyłami zawieszonymi 
PM2,5 i PM10 nieste-
ty niezmiennie jesteśmy w czołów-
ce państw UE. Ponad 95 proc. za-
nieczyszczeń benzopirenem oraz 
ok. 70 proc. pyłów zawieszonych po-
chodzi z lokalnych pieców spalających 
węgiel. Tu też tkwi największa szansa 
na zmianę. 

Powiat Wrocławski w ubiegłym ro-
ku rozpoczął program wymiany pie-
ców i ogłosił nabór wniosków o udzie-
lenie dotacji celowych na inwestycje 

z zakresu ochrony środowiska. Dotacja 
ma na celu zmniejszenie emisji gazów 
i pyłów do atmosfery i jest przeznaczona 
na zakup i montaż nowego, ekologicz-
nego źródła ciepła w celu ogrzewania 
budynku lub/i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, w tym pomp ciepła 
oraz instalacji fotowoltaicznych. Tego-

roczny nabór ogłoszony 
został w styczniu, a już na 
początku lutego cała pula 
środków, tj. 200 tys. zł, 
została rozdysponowana 
wśród beneficjentów. Jed-
no przedsięwzięcie mo-
że zostać dofinansowa-
ne kwotą maksymalnie 
3 tys. zł, zatem podpisa-
nych zostało 66 umów. 
W związku z tak dużym 
zainteresowaniem wśród 

mieszkańców tego typu dotacjami, pla-
nujemy wystąpić do Zarządu o uru-
chomienie dodatkowej puli środków 
na przełomie czerwca i lipca br. 

– W walce ze smogiem w powie-
cie wrocławskim pomagają już no-
woczesne rozwiązania techniczne.

– Tak, w zeszłym roku, w wyniku 
współpracy z WFOŚiGW we Wroc-
ławiu, zakupiliśmy drona, dzięki któ-
remu możemy monitorować czystość 

powietrza i informować o tym miesz-
kańców powiatu. 

W październiku zostały zrealizo-
wane po raz pierwszy pomiary po-
ziomu zanieczyszczeń powietrza za 
pomocą drona w ramach zadania Lot-
niczy Monitoring Atmosfery w Powie-
cie Wrocławskim. Były to pomiary 
orientacyjne, nacelowane szczególnie 
na lokalizacje narażone na oddziały-
wanie dużych obiektów przemysło-
wych. Badania dronem umożliwią na 
stałe kontrolę i ocenę stanu zanieczysz-
czenia określonych miejsc na terenie 
powiatu. Po dokonaniu analizy, wyniki 
pomiarów publikowane będą na stro-
nie internetowej powiatu. Dalszym eta-
pem będzie zdiagnozowanie przyczyn 
ewentualnego przekroczenia norm. 
Pozwoli to na opracowanie w przy-
szłości właściwej strategii dla naszego 
powiatu, mającej na celu maksymal-
ne ograniczenie emisji niepożądanych 
substancji do atmosfery. Ponadto jeste-
śmy otwarci na współpracę z gmina-
mi powiatu wrocławskiego w zakresie 
wykorzystania drona do celów popra-
wy jakości środowiska. 

– Jakie zadania realizuje jeszcze 
Wydział Ochrony Środowiska?

– Drugim równoległym problemem 
są ograniczone zasoby wód, co wymu-

Społeczna ekologia to przyszłość
sza na nas wykorzystanie wód opado-
wych do celów gospodarczych. Zde-
gradowana przez ciężki sprzęt gleba 
nie przyjmuje już wody na tyle, aby 
zaspokoić potrzeby bytowe roślin. 
Charakterystyczną rzeczą jest fakt, że 
roczna ilość opadów w naszym kraju 
nie zmienia się, jednak częściej wy-
stępują zwiększone wielokrotnie opa-
dy w krótszych okresach. Powoduje to 
szybki spływ wód bliski stanom eks-
tremalnym, powodujący zniszczenia 
i powodzie oraz zwiększanie zagro-
żenia suszą. Dlatego ważnym stało się 
jak najszybsze wdrożenie uchwały do-
tyczącej przedsięwzięcia z zakresu ma-
łej retencji dla zagospodarowania wód 
opadowych przy gospodarstwach do-
mowych. Powiat Wrocławski z włas-
nego budżetu planuje sfinansować 
inwestycje służące magazynowaniu 
wody, a osoby prywatne będą mogły 
dostać środki na budowę przydomo-
wych zbiorników retencyjnych. 

W ramach naszych działań jest 
także czyszczenie rowów odwadnia-
jących. W powiecie wrocławskim jest 
ok. 1300 km rowów melioracyjnych. 
Corocznie łączna wartość dofinanso-
wania wynosi 320 tys. zł. (TS)

Wiesław Zając, członek Zarządu
Powiatu Wrocławskiego
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Świerczów

Urząd Gminy w Świerczowie
ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów
tel. 77 419 61 70, 77 419 61 79

fax 77 419 61 84
ug@swierczow.pl

www.swierczow.pl

Położona w północnej części 
województwa opolskiego, 
w powiecie namysłowskim, 
gmina Świerczów (niecałe cztery 
tysiące mieszkańców) bogata 
jest w nietuzinkowe dobra 
natury, także wspaniałe lasy, 
których znaczną część stanowią 
Stobrawski Park Krajobrazowy, 
Obszar Chronionego Krajobrazu 
Lasy Stobrawsko-Turawskie 
i Natura 2000 Lasy Barucickie. 
Gmina leży na terenie zlewni 
dwóch prawobrzeżnych 
dopływów Odry – Stobrawy 
i Smortawy, gdzie zlokalizowane 
są liczne stawy hodowlane. 
Niebagatelne przyrodnicze 
walory stworzyły świetne 
warunki do rozwoju aktywnego 
wypoczynku oraz agroturystyki, 
a do tego jest tutaj wielki skarb 
tak cenny w szalonym XXI wieku 
– cisza, spokój, czyste powietrze 
i czysta woda. Wszystko to 
zamierza wykorzystać miejscowy 
samorząd, aby z jednej 
strony zatrzymać w gminie 
mieszkańców, a z drugiej 
– zdynamizować osadnictwo.

Dodatkowym atutem gminy 
Świerczów jest jej niedalekie po-
łożenie od wielkich aglomera-
cji – Wrocławia i Opola – ale tak-
że od innych miast, tj. Namysłowa 
i Kluczborka. A do autostrady A4 
także tylko przysłowiowy rzut bere-
tem. Warto też podkreślić, iż miej-
scowy samorząd ma znakomite po-
mysły mające na celu polepszenie 
poziomu życia miejscowej społecz-
ności, ale również te strategicz-
ne, mające ochronić gminę przed 
negatywnymi procesami demogra-
ficznymi. 

– Sukcesywnie wdrażamy plan 
wyeliminowania, a przynajmniej 
osłabienia negatywnych skutków 
demografii dotykających boleśnie 
nasze społeczeństwo – mówi wójt 
Barbara Bednarz. – Mamy też na-

dzieję, iż nasze konsekwentne dzia-
łania przyczynią się do tego, że 
mieszkańcy naszej gminy nie będą 
emigrować, a ci, którzy podjęli na-
ukę lub pracę poza jej granicami, 
później do nas powrócą. Niedaleko 
od nas do dużych miejskich ośrod-
ków – np. do Wrocławia ok. 60 km, 
blisko też do Opola, Namysłowa, 
Brzegu, Oławy, Oleśnicy, Kluczbor-
ka i Skarbimierza. Niestety, na tere-
nie naszej typowo rolniczej gminy 
nie ma zbyt wielu miejsc pracy, ale 
z drugiej strony – patrząc na bogate 
walory przyrodnicze – jest to ideal-
ne miejsce do zamieszkania.

Warto podkreślić, że w ostat-
nich miesiącach bardzo wzrasta 
zainteresowanie ludzi kupnem sta-
rych budynków na terenie gminy 
Świerczów. 

– Nowi mieszkańcy pragną 
osiąść gdzieś w bezpiecznym i mi-
łym miejscu, z dala od skupisk ludz-
kich i zagrożeń COVIDEM-19 i czę-
sto wybierają właśnie nasze tereny 
– uśmiecha się pani wójt. – Chce-
my, aby przede wszystkim młodzi 
ludzie u nas zamieszkali i swoje ży-
cie związali z naszą gminą – dlatego 
opracowaliśmy program „Działki 
dla Młodych”. W Świerczowie ma-
my osiem dziewięcioarowych dzia-
łek budowlanych, które można na-
być z 50-procentową bonifikatą, ale 
trzeba wybudować się w ciągu pię-
ciu lat i nabywca nie może sprzedać 
domu przez dziesięć lat. Chcę też 
podkreślić, iż taką nieruchomość 
można kupić u nas za niespełna 
20 tys. zł, a w leżącym w odległości 
20 km Namysłowie za działkę o tej 

Idealne miejsce na dom
i spokojne życie…

samej powierzchni trzeba zapłacić 
80 tys. zł.

Świerczów ma też swój własny 
gminny program dotacyjny obejmu-
jący realizację zadań dotyczących 
ochrony środowiska, m.in. wymia-
nę źródeł ciepła, czyli tzw. kopciu-
chów, na nowoczesne ekologiczne 
piece. 

– Najważniejsze jest dzisiaj dla 
nas wsparcie mieszkańców, którzy 
zamieszkają w gminie Świerczów 
i z jednej strony zależy nam, aby 
ludzie u nas zostali, a z drugiej, by 
przyjechali i zamieszkali u nas nowi 
osadnicy – wyjaśnia wójt Barbara 
Bednarz. – A w ubiegłym roku przy-
wędrowali do nas wrocławianie, 
którzy zamierzają otworzyć agrotu-
rystykę i hotel. To dobry omen i na-
groda za naszą konsekwencję.

S.G. (TS)

W gminie Świerczów jest re-
a l izowany pro gram „ D zia ł k i 
dla Młodych”, k tórego celem 
jest wspieranie jednorodzinne-
go budownictwa dla osób chcą-
cych osiedlić się na stałe i zało-
żyć rodzinę w gminie Świerczów. 
W miejscowości Świerczów na po-
trzeby realizacji programu przy 
ul. Słonecznej wydzielono 8 dzia-
łek budowlanych, każda po 9 arów. 
W pasie drogi dojazdowej do dzia-
łek umiejscowiona już jest sieć ka-
nalizacyjna, natomiast w bieżą-
cym roku planuje się budowę sieci 
wodociągowej. 

Program „Działki dla Młodych” to 
jest nowy pomysł w gminie Świer-
czów na ograniczenie wyludniania 
się gminy i stworzenie atrakcyjnych 
warunków do zamieszkania na jej te-
renie. W latach następnych również 
w innych miejscowościach zakłada 
się przeznaczanie innych gminnych 
terenów budowlanych na kontynu-
ację tego programu. Władze gminy 
chcą w ten sposób przekonać mło-
dych do zamieszkania na wsi, oferu-
jąc im działki budowlane na prefe-
rencyjnych warunkach.

Ogólnie ceny działek budowla-
nych są wysokie i młodych nie stać 

na ich zakup. Jednak rozwiązanie po-
przez zaoferowanie niskich cen, z za-
stosowaniem 50-procentowej boni-
fikaty wartości nieruchomości netto 
przy zakupie powinno zachęcić po-
tencjalnych nabywców. Bonifikata 
będzie udzielona na wniosek nabyw-
cy nieruchomości pod warunkiem 
zakończenia zabudowy nabywanej 
nieruchomości budynkiem miesz-
kalnym nie później niż w ciągu 5 lat 
od zakupu działki. 

Zachęcamy wszystkich do śle-
dzenia w BiP-ie i na stronie inter-
netowej ogłoszeń przetargowych 
dotyczących sprzedaży nierucho-
mości i zakupu za połowę ceny nie-
ruchomości – takiej okazji nie moż-
na przegapić!

Program „Działki dla Młodych”

Program obejmuje zada-
nia związane z ochroną śro-
dowiska i gospodarką wod-
ną, polegające na wymianie 
źródeł ciepła, budowie przy-
domowych oczyszczalni ście-
ków oraz montażu kolektorów 
słonecznych lub pomp ciepła 
na terenie gminy Świerczów. 
Kierowany jest do osób fizycz-
nych i podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą.

Dotacja udzielana jest do: 
1) zakupu i montażu indy-

widualnych źródeł ciepła; 
2) budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków; 
3) montażu kolektorów sło-

necznych lub pomp ciepła.

Wójt Barbara Bednarz
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Międzybórz

Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
ul. Kolejowa 13

56-513 Międzybórz
tel. 62 785 62 66

tel./fax 62 785 60 19
umig@miedzyborz.pl
www.miedzyborz.pl

Przez wiele wieków ludzie 
upodobali sobie te tereny 
jako świetne miejsce do życia. 
Pierwsze wzmianki o ludzkiej 
aktywności pochodzą  
z wieku XII, choć nieznana jest 
data uzyskania praw miejskich 
przez Międzybórz, wcześniej 
nazywany też Mechoboczem 
(rok 1310), Meczeborem 
(1376), Medziborem (1637) 
i wreszcie niemiecką formą 
Neumittewalde. Warto też 
wiedzieć, że Międzybórz był od 
roku 1340 siedzibą kasztelanii, 
miał prawa targowe, a jako gród 
przygraniczny był otoczonym 
murem. Był miastem obronnym, 
wielokrotnie niszczonym  
i palonym, którego nie ominęły 
pogromy na tle wyznaniowym, 
pożary i epidemie. Dzisiaj,  
w roku 2021, też całkiem różowo 
nie jest, bo panuje pandemia, 
która niszczy nie tylko finanse 
gmin, lecz osłabia również 
międzyludzkie więzi.

Trzeba podkreślić, że problemy, 
które ogarnęły nie tylko Polskę, ale 
cały świat, nie sparaliżowały gminy 
Międzybórz. Miejscowy samorząd 
nie załamał rąk, choć naprawdę ła-
two nie jest, a kłopoty spowodowa-
ne pandemią odcisnęły się na fundu-
szach. Z drugiej strony bywa często 
tak, iż kłopoty cementują ludzi  
– i tutaj właśnie tak jest, a gmina jest 
od lat znana z pracowitych i przed-
siębiorczych ludzi i bardzo dobrej 
współpracy jej władz z radnymi.  
To kapitalna wartość dodana, tym 
bardziej gdy, delikatnie mówiąc, na-
prawdę łatwo nie jest. 

– Tegoroczny budżet został u nas 
przyjęty przez radnych jednogłoś-
nie, co jednak nie oznacza, że przy-
jęliśmy go z wielką radością – mówi  
burmistrz Jarosław Głowacki.  
– Cóż, budżety nasze to ciągły kom-
promis balansujący pomiędzy ma-
rzeniami i pragnieniami a naszymi 

realnymi możliwościami i konkre-
tami. Oceniam, że jest to budżet 
bezpieczny i – jak było do przewi-
dzenia w związku z pandemią – za-
planowaliśmy go bardzo ostrożnie. 
Zatem to budżet realny, pozbawio-
ny fantazji i spektakularnych dzia-
łań. Wprawdzie z liczb dotyczących 
wydatków majątkowych i inwesty-
cji można by sądzić, iż jest to jeden 
z większych budżetów w historii 
gminy Międzybórz, lecz wszystko 
dlatego, że w tym roku zamierza-
my zakończyć ostatni etap budowy 
kanalizacji miasta. Wartość kosz-
torysowa zadania wynosi ponad  
7,7 mln zł, na co – za pośrednictwem 
urzędu marszałkowskiego – otrzy-
maliśmy ponad 4,6 mln zł unijnego 
dofinansowania. Rozstrzygnęliśmy 
przetarg wyłaniający wykonaw-
cę, a najniższa oferta przeszła na-
sze najśmielsze oczekiwania, bo-
wiem wyniosła około 50 proc. ceny 
kosztorysowej. Do przetargu sta-
nęło sześciu wykonawców i tylko 
jeden zaproponował cenę powyżej 

kwoty kosztorysowej, co pokazuje 
pewien trend obniżenia apetytów 
na większe zarobki utrzymujący się  
w branży budowlanej gdzieś od pół-
tora roku. A przecież przed ostatni-
mi wyborami było zupełnie inaczej 
i ceny windowano wprost zabójcze. 
Teraz jest odwrotnie i nor-
malniej. Zatem wykonaw-
ca tej inwestycji jest już 
wyłoniony i czekamy je-
dynie, co będzie z odwo-
łaniem złożonym przez 
innego wykonawcę. Po-
nadto powoli uruchamia-
ne są programy pomoco-
we z niektórych instytucji,  
w których uczestniczymy 
– w tym ze Stowarzyszenia 
Aglomeracja Wrocławska –  
i dzięki temu zbudujemy 
coś fajnego ze sfery sporto-
wej bądź rekreacyjnej.

Tegoroczny budżet gmi-
ny Międzybórz jest nie-
spełna trzydziestomilio-
nowy, a jego większość 

skierowana bę-
dzie na oświatę. Najpraw-
dopodobniej miejscowy 
samorząd nie będzie mu-
siał wspierać się kredytem, 
a jeśli zajdzie potrzeba po-
siłkowania się kredytem, 
to będzie on naprawdę  
niewielki. 

– Na inwestycje wyda-
my natomiast z budżetu 
około 25 proc. środków 
finansowych, czyli około 
7 mln zł – wylicza bur-
mistrz Głowacki – jest to 
zatem budżet proinwe-
stycyjny. Wraz z radny-
mi oceniamy, że to jest 
dobry poziom inwestowa-
nia, oczywiście patrząc 

na wszelkie uwarunkowania eko-
nomiczne i poziom naszych do-
chodów. Chcę także podkreślić, 
że do Funduszu Norweskiego zło-
żyliśmy projekt – który przeszedł 
pozytywnie pierwszą merytorycz-
ną ocenę – modernizacji szko-

ły podstawowej w Międzyborzu, 
co ma kosztować ponad 7 mln zł.  
A ponadto przed nami budowa 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkal-
nego dla osób niepełnospraw-
nych w Międzyborzu, z kilkoma 
pokojami stałego pobytu. Nato-
miast w lutym złożyliśmy wniosek  
o dotacje z programu dotyczącego 
efektywności energetycznej, któ-
ry obejmuje obiekty użyteczno-
ści publicznej, przede wszystkim 
oświatowe – czyli szkoły, przed-
szkola – i to również związane 
jest z ostatnim programowaniem 
unijnym. To jest jeszcze poziom 
85 proc. dofinansowania zadań,  
a wynegocjowana przy nowym 
programowaniu unijnym stawka 

Kompromis, który buduje 
dofinansowań inwestycji dla Dol-
nego Śląska nie przekroczy już  
70 proc. Chcę też podkreślić, iż 
czekamy na tzw. dokrętkę dotyczą-
cą drugiego rzutu Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych i jeśli  
w ministerstwie dostrzegą nasze 
potrzeby, to pozyskane środki fi-
nansowe przeznaczymy na moder-
nizację przedszkola.

Na szczęście pandemia nie znisz-
czyła świetnej samorządowej tra-
dycji, czyli wieloletniego dobrego 
poziomu współpracy władz gminy 
z jej radą. 

– Prawdziwe charaktery, wady 
i zalety ludzi ujawniają się najle-
piej, gdy nie jest łatwo, ale w naszej 
gminie udało nam się wypraco-
wać dobry poziom współdziała-
nia i COVID-19 tego nie zniszczył 
– uśmiecha się burmistrz Jarosław 
Głowacki. – Rozumiemy się cał-
kiem nieźle, udaje się nam wy-
pracowywać wspólne stanowiska  
w wielu trudnych nawet kwestiach. 
A dla dobra całej naszej społecz-
ności potrafimy merytorycznie 
dyskutować, unikając politykier-
stwa i forsowania partykularnych  
interesów.

S.G. (TS)

Burmistrz Jarosław Głowacki

F
O

T
. S

Ł
A

W
O

M
IR

 G
R

Y
M

IN

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz

Kościół ewangelicki pw. Świętego Krzyża w Międzyborzu
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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

Bieliki majestatycznie 
krążące nad stawami, 
błotniaki uważnie 
przeszukujące łąki, dumne 
jelenie walczące w czasie 
rykowiska, smukłe sosny, 
sędziwe dęby, piękne 
świerki i efektowny klangor 
żurawi – to tylko niektóre 
przyrodnicze skarby, 
z którymi możemy spotkać 
się na krośnickiej ziemi. 
Ziemi, którą natura obdarzyła 
niewymownie hojnie. 
Przyroda miała tutaj szeroki 
gest i nie oszczędzała, 
tworząc bogactwo fauny 
i flory. Warto zatem zawitać 
na wspaniałe i przyjazne 
tereny gminy Krośnice, 
poczuć jej walory i wrócić 
tutaj, gdzie czysto, cicho 
i niezmiernie interesująco.

Leżąca na północ od Wrocławia 
i będąca częścią powiatu milickiego 
gmina Krośnice rozciąga się na sty-
ku Obniżenia Głogowsko-Milickie-
go z Wałem Trzebnickim, a dzięki 
nietuzinkowym walorom przyrod-
niczym prawie cały teren gminy ob-
jęto ochroną i jest on częścią Parku 
Krajobrazowego Doliny Baryczy. 

Trzeba podkreślić, iż krajobraz 
gminy jest podzielony na dwie bar-

dzo różne części. Zachodnią stano-
wią morenowe Wzgórza Krośnickie 
oddzielające Kotlinę Żmigrodzką 
od Kotliny Milicko-Odolanowskiej 
i Wzgórza Trzebnickie od Wzgórz 
Twardogórskich. Wzgórza poroś-
nięte są przede wszystkim lasami 
bukowymi i sosnowymi, najwyż-
szym wzniesieniem jest Gęślica 
(242 m n.p.m.) i sporo tutaj za-
padlisk i dolinek tworzących wod-
ne oczka. Natomiast na wschód od 
Wzgórz Krośnickich rozciąga się 
zagospodarowana rolniczo Równina 
Kuźnicka. 

Warto zaznaczyć, że w gminie 
Krośnice na użytki rolne przypada do-
brze ponad 8 tys. ha (grunty orne zaj-
mują prawie 6 tys. ha, sady ok. 80 ha, 

łąki i pastwiska prawie 3 tys. ha, a lasy 
niemal 7 tys. ha). Około 80 proc. 
gruntów ornych zajmują żyzne gle-
by, a ważną rolę w gminnej gospo-
darce stanowią rybne stawy, w któ-
rych głównym kierunkiem produkcji 
jest hodowla karpia, ale także lina, 
amura, suma, sandacza i szczupaka. 

– Od urodzenia jestem miesz-
kańcem gminy Krośnice, tutaj 
minęło moje dzieciństwo, tu wy-
rastałem i stałem się dojrzałym 
człowiekiem, ale jest coś takie-
go, że człowiek spotykający się 
z pewnym otoczeniem w zasadzie 
prawie codziennie nie potrafi do-
brze ocenić otaczającego go boga-
ctwa – uśmiecha się wójt Andrzej 
Biały. – Owszem, widzi się prze-
cież tę wspaniałą przyrodę, ale 
z powodu wielokrotnie powtarza-
jących się obrazów nie potrafi się 
wyraźnie dostrzec wielu walorów 
rodzinnej i ukochanej przecież zie-
mi... Krótko mówiąc, wszystko po-
wszednieje i często przestajemy 
się tym zachwycać. To tak samo 

jak ktoś mieszka w górach i wca-
le nie ma potrzeba wchodzić na te 
wspaniałe szczyty, a na urlop wy-
jeżdża nad morze lub nad jeziora. 
A mieszkaniec Białowieży jak zo-
baczy żubra, to się nawet za nim nie 
oglądnie. Co innego turysta, który 
będzie obserwował piękne zwierzę 
nawet godzinę. Dlatego gdy zamie-
rzamy coś wypromować, to warto 
spytać kogoś spoza gminy, co mu 
się u nas najbardziej spodobało. 
To inna perspektywa, inne patrze-
nie i inne potrzeby emocjonalne. 
Zdaję sobie sprawę z tego, iż będąc 
od kilkudziesięciu lat mieszkań-
cem gminy Krośnice, przestałem 
pewne zjawiska dostrzegać. Nie-
które sprawy spowszedniały i nie-
rzadko nie zauważam tego, czym 
zachwycają się przyjezdni.

Poza przyrodniczymi znakomi-
tościami gmina Krośnice znana jest 
także z wielu imprez kulturalno-re-
kreacyjno-sportowych, których or-
ganizację w roku ubiegłym uniemoż-
liwiła pandemia. To m.in. Święto 
Sadów i gminne dożynki, kolejka 

wąskotorowa i rodzinne kolarskie 
Rajdy Rowerowe „Śladami Ryszarda 
Szurkowskiego”. 

– Jeśli obostrzenia i zakazy epi-
demiczne nam pozwolą, to zapewne 
będziemy organizować nasze cy-
kliczne imprezy, w tym dwa raj-
dy rowerowe, na wiosnę i jesienią 
– wyjaśnia wójt Biały. – Chcę też 

Niewymownie piękna kraina…
zaznaczyć, że powstało sporo po-
mysłów zmierzających do uczczenia 
Ryszarda Szurkowskiego, które 
wprawdzie jeszcze się nie sfinali-
zowały, ale na pewno przyjdzie na 
to odpowiednia pora. Pan Ryszard 
odszedł przecież niedawno, minie 
żałoba i wtedy do tych pomysłów 
powrócimy. Inicjatywy i pomy-
sły są ciekawe i zdradzić mogę, że 
np. jest propozycja, aby aleję prowa-
dzącą od pałacu, w którym mieści się 
Urząd Gminy Krośnice, w kierun-
ku Wierzchowic, nazwać imieniem 
Ryszarda Szurkowskiego.

W Krośnicach jest schronisko 
młodzieżowe, ale rozwija się tak-
że agroturystyka, w tym Tatarska 
Zagroda, a w Łazach Małych pry-
watny właściciel zrekonstruował 
i zmodernizował basen funkcjonują-
cy jeszcze za niemieckiej państwo-
wości. Gmina dysponuje niewielką 
liczbą działek pod zabudowę jedno-
rodzinną i jest kilka nieruchomości 
tzw. inwestycyjnych zlokalizowa-
nych pod Policami. 

– Ale ze względu przede wszyst-
kim na bliskość Wrocławia zależy nam 
na turyście weekendowym – mówi 

wójt Andrzej Biały. – A i z Poznania 
trasą szybkiego ruchu to do gminy 
Krośnice tylko dwie godziny. 

 S.G. (TS)

Wójt Andrzej Biały 

Błotniak uważnie przeszukuje łąkę…

Tak tu pięknie, że ta sójka na pewno nie wybiera się za morze

Spotkać tu można rodzinę jenotów
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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

Lewin Brzeski

Izbicko – Stubendorf

Urząd Gminy w Izbicku
ul. Powstańców Śl. 12

47-180 Izbicko
tel. 77 461 72 60, 77 461 72 21

fax 77 463 12 54
ug@izbicko.pl

www.izbicko.pl

Budowa kanalizacji, 
wodociągów, przedszkoli, szkół 
oraz przebudowy dróg – to, 
można powiedzieć, zwyczajne, 
aczkolwiek bardzo ważne 
zadania przeprowadzane 
przez samorządy. Wszystkie 
inne przedsięwzięcia w sferze 
infrastrukturalnej są swoistą 
wartością dodaną wyróżniającą 
gminy. Tak właśnie dzieje się 
na Opolszczyźnie 
w gminie Izbicko, w której 
konsekwentnie realizuje się 
fajne pomysły służące nie tylko 
miejscowej społeczności.

Choć nie jest to proste, to władze 
gminy Izbicko postanowiły z jed-
nej strony uatrakcyjnić gminę pod 
względem turystycznym, a drugiej 

stworzyć miejsce chętnie odwiedza-
ne przez mieszkańców. 

– Nie jesteśmy popularnym zdro-
jem, nie ma u nas wspaniałych jezior 
i gór, jesteśmy tylko niewielką gminą 
leżącą w powiecie strzeleckim – mówi 
wójt Brygida Pytel. – Ale z drugiej 
strony jesteśmy gminą otwartą na lu-
dzi i zależy nam na tym, aby do nas 
przyjeżdżano – uśmiecha się pani 
wójt. – W ubiegłym roku wykonali-
śmy z projektu ochrony bioróżnorod-
ności dużą inwestycję, której koszt 
wyniósł prawie 2 mln zł i powsta-
ło prawie siedmiohektarowe miejsce 
wypoczynku. Dużo tam ścieżek, po 
których mieszkańcy mogą spacero-
wać, biegać, uprawiać nordic walking, 
a ponadto powstały u nas grupy mor-
sujące, korzystające ze znajdujące-
go się tam dwuhektarowego stawu, 

nad którym jest 
spore molo opa-
trzone w ławecz-
ki i wiatę służącą 
także jako miej-
sce do grillowa-
nia. Korzystając 
z niewielkiego 
dofinansowania 
do tego projek-
tu, musieliśmy 
zachować rodzi-

mą florę i z przy-
jemnością to speł-
niliśmy. Muszę też 
przyznać, że w tym 
roku teren ten – pod 
względem bogactwa 
roślinności – nie bę-
dzie jeszcze bardzo 
atrakcyjny, tak jak 
byśmy tego chcie-
li, ponieważ rośliny 
jeszcze rosną, ale 
jestem przekonana 
o tym, iż z upływem czasu jego walo-
ry florystyczne bardzo wzrosną, po-
nieważ różnorodnych roślin jest tam 
niesamowicie dużo. Warto również 
zaznaczyć, że przy tym terenie od-
tworzyliśmy zamkniętą dla pojazdów 
mechanicznych aleję lipową.

Od lat samorząd gminy Izbicka 
planował utworzenie takiego wy-
poczynkowego miejsca. Nie było 
na to dotacji i odpowiedniego pro-
gramu, a i zdania dotyczące celo-
wości realizacji tego zadania były 
wśród mieszkańców gminy podzie-
lone. Słychać było niejednokrotnie, 
że ten teren nikomu nie będzie po-
trzebny i lepiej wydać pieniądze na 
inne zadania infrastrukturalne. 

– Ale wraz z moimi współpra-
cownikami i radnymi postanowili-

śmy, że takie miejsce w naszej gmi-
nie należy się mieszkańcom, a gdy 
zrealizowaliśmy plany, to dobrze 
pamiętam, jak bardzo byłam zasko-
czona z pozytywnego odbioru tego 
przedsięwzięcia, i jak bardzo było 
to ludziom potrzebne – wspomina 
Brygida Pytel. – Nasza społecz-
ność doceniła to, że z myślą o nich 
powstało świetne wypoczynkowe 
miejsce. Dzisiaj wielu ludzi tam co-
dziennie spaceruje, biega, a spor-
towcy nawet trenują.

To nie jest odosobnione zadanie, 
które miejscowy samorząd pragnie 
zrealizować, by uatrakcyjnić tury-
stycznie gminę. Planowane jest zbu-
dowanie wieży widokowej obok sta-
wów hodowlanych w Utracie, gdzie 
występuje multum ptaków, ale teraz 

Gdzie woda czysta i trawa zielona

Zielony Zakątek w Otmicach

samorząd szuka na to zewnętrznych 
funduszy. Będzie też realizowany 
ciekawy projekt „Rowerem wokół 
gminy” i powstanie publikacja in-
formująca o wszystkich ścieżkach 
rowerowych i miejscach wartych 
obejrzenia. 

– Może nie mamy zbyt wielu 
atrakcji w naszej gminie, ale pięknie 
się mówi, że są miejsca, „gdzie woda 
czysta i trawa zielona” i właśnie tak 
w gminie Izbicko jest – uśmiecha 
się wójt Brygida Pytel. – Chcemy, 
aby ludzie przyjeżdżali do naszej 
gminy, w której przemysłu nie ma 
za grosz, ale za to jest pięknie, czy-
sto, zielono i można miło spędzić 
czas.  S.G. (TS)

Staw w Izbicku po rewitalizacji
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Są takie gminy, które uginają 
się pod brzemieniem pandemii 
– w takich miejscach niestety 
samorząd wyraźnie stracił 
na impecie i rozwój został 
wstrzymany, ale są też i takie 
punkty na mapie Polski, 
gdzie wszystko idzie zgodnie 
z planami, gdzie ludzie wbrew 
przeciwnościom potrafią 
znaleźć w sobie optymizm 
i energię do świetnego 
budowania swych małych 
ojczyzn. Taką gminą bez 
żadnych wątpliwości jest Lewin 
Brzeski będący częścią powiatu 
brzeskiego (woj. opolskie).

– W sferze bieżących wydatków 
nasz tegoroczny budżet jest ostroż-
ny, brakuje nam 2,5 mln zł na wy-
datki w oświacie – mówi burmistrz 
Artur Kotara – i te pieniądze bę-
dziemy musieli w trakcie roku wy-
gospodarować, pewnie z nadwyżki 
budżetowej i przez zaciskanie pasa. 
Cóż, wszystko dlatego, że subwen-
cja oświatowa jest coraz mniejsza, 
a i dzieci w szkołach jest coraz mniej.

Dla rozwoju gminy najwięk-
sze znaczenie mają jednak nakłady 
inwestycyjne. 

– Pod tym względem w tym ro-
ku dysponujemy największym fun-
duszem inwestycyjnym w historii 
gminy Lewin Brzeski, wynoszącym 
ponad 14 mln zł – uśmiecha się bur-
mistrz Kotara – a cały budżet sięga 
65 mln zł. Choć przyznaję, że ukoń-
czenie niektórych zadań z ubiegłego 
roku musieliśmy przenieść na ten 
rok, w tym budowę ścieżek rowe-
rowych kosztującą 6 mln zł. Poza 
tym przed nami budowa nowego 
mostu na kanale ulgi i jest to ponad 
siedmiomilionowe przedsięwzięcie 
realizowane wspólnie z Powiatem 

Brzeskim i w połowie dotowane 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

Natomiast do mniejszych za-
dań należy rewitalizacja – wspólnie 
z Brzegiem – parku miejskiego 
w Lewinie Brzeskim. Kosztuje to 
milion złotych, a dofinansowanie 
wynosi około 700 tys. zł. 

– Zakończyliśmy również ter-
momodernizację jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Sko-
rogoszczy i Lewinie Brzeskim, co 
pochłonęło około milion złotych, 
przy czym dofinansowanie wynio-
sło 700 tys. zł – wylicza burmistrz 

Ostrożnie i rekordowo
Artur Kotara. – Ponadto kończymy 
budowę Rybaczówki, a wartość tego 
zadania wyniosła ponad 500 tys. zł, 
z czego 250 tys. zł mieliśmy z Lokal-
nej Grupy Rybackiej, a termomoder-
nizację jednostek OSP przeprowadzi-
liśmy dzięki środkom finansowym 
z Aglomeracji Opolskiej. Złożyli-
śmy też dwa wnioski o dofinansowa-
nia, pierwszy do Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na budowę 
drogi do Przysiółka Piaski, na co 
najprawdopodobniej otrzymamy 
ok. 600 tys. zł dofinansowania, i cze-
kamy na rozstrzygnięcie wniosku 
skierowanego do Funduszu Dróg 
Samorządowych, który dotyczy 
przebudowy zdegradowanej drogi 
w Sarnach Małych.

Warto też przypomnieć, iż mniej 
więcej przed dwoma laty gmina 
Lewin Brzeski złożyła wniosek 
skierowany do PROW o dofinanso-
wanie remontów świetlic wiejskich: 
w Łosiowie, Skorogoszczy, Miko-
linie, Przeczy i Nowej Wsi Małej. 

– Wtedy zadanie to wyceniliśmy 
na 3,2 mln zł – wspomina burmistrz 
Kotara – ale po tych dwóch latach, 
gdy marszałek opolski miał na takie 
zadania tylko 8 mln zł na całe woje-
wództwo, nam przyznał ostatecznie 
aż 1 660 000 zł. Złożyliśmy na to 
kosztochłonne zadanie także wnio-
sek o dofinansowanie do Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych 
i pozyskaliśmy 1 220 000 zł. Teraz 
przygotowujemy przetarg, a zada-

nie to ma być ukończone w przy-
szłym roku.

Atutem Lewina Brzeskiego od 
lat jest dobra współpraca burmistrza 
z radnymi. 

– Nasza współpraca dalej układa 
się bardzo dobrze – podkreśla bur-
mistrz Artur Kotara. – Przy tych 
naszych ważnych inwestycjach czę-
sto trzeba, aby rada działała szyb-
ko i zgodnie. Rada daje mi zielone 
światło, a radni stają na wysokości 
zadania, bowiem dla nich najważ-
niejszy jest rozwój gminy i działanie 
na rzecz całej naszej społeczności, 
za co jestem wdzięczny i serdecznie 
im dziękuję.

S.G. (TS)

Burmistrz Artur Kotara
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W ubiegłym roku dwukrotnie 
zamykane było Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu. 
Covidowy czas odcisnął swój ślad. 
Jak będzie w tym roku?

Kiedy piszę ten tekst, Muzeum Na-
rodowe we Wrocławiu i jego oddzia-
ły (Muzeum Etnograficzne i Pawilon 

Czterech Kopuł) są czynne. Zamknię-
ta jest Panorama Racławicka, ale tam  
– zgodnie z planem – od wielu mie-
sięcy trwa remont rotundy (płótno jest 
w doskonałym stanie, prace dotyczą 
jedynie infrastruktury, czyli samego 
budynku).

– Ubiegły rok był trudny dla 
wszystkich. Nie marnowaliśmy jed-

nak czasu. Musieliśmy zrezygnować  
z wielu planów, zweryfikować założe-
nia organizacji wystaw. Jednocześnie 
udało się kilka niełatwych przedsię-
wzięć zrobić, jak chociażby dwie wy-
stawy Willmanowskie w Warszawie. 
W ubiegłym roku nasze muzeum od-
wiedziło 150 tysięcy gości, co jak na 
ten trudny czas trzeba uznać za dobry 

wynik. Jednocześnie bardzo szeroko 
rozwinęliśmy naszą działalność online 
– mówi dyrektor wrocławskiej placów-
ki Piotr Oszczanowski.

Wrocławskie muzeum musiało 
zweryfikować tegoroczne plany wy-
stawiennicze, ale cały czas będzie co 
oglądać. Prowadzona jest też działal-
ność wykorzystująca internet. Tam 

czekają na chętnych (dużych i małych) 
prelekcje, zajęcia edukacyjne, warszta-
ty… Szczegóły znaleźć można zawsze 
na stronie Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu, a także 
na stronie internetowej nasze-
go miesięcznika.

Czas pandemii sprawił, 
że niektóre z wystaw kierow-
nictwo muzeum postanowi-
ło przedłużyć. I tak cały czas  
w Gmachu Głównym oglą-
dać możemy chociażby „Ma-
donnę pod jodłami”. Przecudny obraz  
Lucasa Cranacha starszego, udostęp-
niony czasowo Muzeum Narodowemu 
przez wrocławskie Muzeum Archidie-
cezjalne, będzie pokazywany do koń-
ca marca. 

W Muzeum Etnograficznym cały 
czas na gości czeka „Makatka wywro-
towa” – trochę prowokująca, trochę 
dyskusyjna, trochę inna niż mogliby-
śmy się spodziewać… Tam również 
jeszcze do końca czerwca można za-
poznać się z wystawą fotograficzną 
prezentującą pielgrzymki do grobów 
cadyków w rocznicę ich śmierci, od-
bywające się co roku w Lelowie, Leżaj-
sku i Radomsku. Wystawa poszerzona 
została o zdjęcia z Podola – kolebki 
chasydyzmu. To ciekawe spotkanie. 

Z nowości muzealnych wymienię 
dzisiaj „BYpass. Wystawę pandemicz-
ną” pokazywaną od kilku dni w Pawi-

lonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki 
Współczesnej. Jak mówią przedstawi-
ciele tego oddziału Muzeum Narodo-

wego, w trudnym czasie 
pandemii placówka od-
krywa swoją bogatą ko-
lekcję i prezentuje prace 
rzadko udostępniane pub-
liczności. Jest więc szansa 
na spotkanie ciekawe. Czy 
wyjątkowe? To każdy oce-
ni sam.

– „BYpass” to nasz 
muzealny zabieg ratujący, pozwalają-
cy nam przetrwać trudny czas – mówi  

Muzealny czas pandemiczny

Barbara Banaś, zastępca dyrekto-
ra Muzeum Narodowego we Wroc-
ławiu. – To prezentacja, będąca swo-
istym uzupełnieniem naszej kolekcji 
stałej wystawianej w Pawilonie Czte-
rech Kopuł, ukazująca szereg niezwy-
kle ciekawych zjawisk i osobowości 
artystycznych.  (tomi)

Piotr Kras, Lelów, 2019. Jedno ze zdjęć pokazywane na wystawie „Jorcajt. Czas chasydów”  
w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu 
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Do obejrzenia na wystawie „BYpass” w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu: Edward Hartwig, 
Przedwiośnie II, 1949 
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Otwarte teatry – choć tylko 
połowę widowni mogą 
widzom ofiarować – to 
prawdziwy szeroki oddech… 
– My tęskniliśmy za widzami, 
widzowie za nami – mówi 
WOJCIECH DĄBROWSKI, 
współdyrektor Wrocławskiego 
Teatru Komedia. 

I to najlepsze podsumowanie smut-
nych, bezteatralnych dni, które dobie-
gły końca. W WTK marzec 
będzie miesiącem kome-
diowych hitów, a początek 
kwietnia – wielkim, teatral-
nym świętem, bo premiera 
to w teatrze święto. 

Ale najpierw marzec. 
Wielbiciele komedii i Ko-
medii nie będą zawiedzeni 

– 18, 19 i 22 marca to czas na Marca  
Camolettiego Pomoc domową,  
kontynuację tegoż Camolettiego 
sztuki Boeing,  
Boeing – zabaw-
nej, ale mądrej 
historii miłości  
Joli i Maksa, któ-
rą ratuje Nadia,  
ich pomoc domowa, a raczej przy-
jaciółka wierna i mądra. Dosko-
nałym uzupełnieniem historii Joli,  

Maksa i Nadii – wszak 
to saga o komplikacjach 
uczuciowych – będzie 
Psychoterapia, czyli sex 
w życiu człowieka Jacka 
Chmielnika (spektakl wy-
jazdowy – 21 marca w Ślę-
żańskim Ośrodku Kultu-
ry w Sobótce, 27 marca na 

scenie WTK we 
Wrocławiu). Też 
znakomita aktor-
sko, też zabawna 
i też o uczuciach, 
czyli ludzkim wnę-
trzu, opowiadająca. 
A także te uczu-
cia badająca – i to 
mędrca szkiełkiem 
i okiem, a nie – jak 
u Camolettiego – 
mądrością pomocy 

Kurtyna w górę! domowej. Akcja toczy się podczas 
wykładu psychologa klinicznego, 
który prezentuje swoją teorię na 
przykładzie przypadkowo wybrane-
go z sali pacjenta. Stosując wypraco-
wane przez siebie metody, próbuje go 
zmusić do zwierzeń. Sytuacja rozwi-

ja się w całkiem 
niespodziewaną 
stronę i zmierza 
ku zaskakujące-
mu końcowi. 

I trzecia szan-
sa na marcowe spotkanie z Kome-
dią. To (25, 26, 27 i 29 marca) Łatwo 
nie będzie Claude’a Islerta – przy-
kład komedii tak przygotowanej, że 
serdecznie bawi, ale i daje do my-
ślenia… 

– To praktycznie romans wszyst-
kich ze wszystkimi – mówi Wojciech 
Dąbrowski, reżyser i jeden z boha-
terów spektaklu. – Jest romans by-
łej żony, romans byłego 
męża, romans studentki, 
romans córki… I to ca-
łe skomplikowanie twór-
cy spektaklu pokazali, 
czarując przy tym wi-
dzów rewelacyjnym ak-
torstwem i pokazując, że 
komedia nie tylko bawi, 
ale i uczy.

A po marcu kwiet-
niowe święto – premiera – tym bar-
dziej świąteczne, że Petera Quiltera 
Judy. Na końcu tęczy, sztuka, któ-
ra opowiada o ostatnich miesią-

cach życia Judy Garland, jest – jak 
mówi Wojciech Dąbrowski – no-
wą drogą Teatru Komedia, innym  
trochę spojrzeniem na sztukę 
niż w teatralnej tradycji WTK.  
Londyn, hotel Ritz, kariera wspa-
niałej aktorki po-
woli gaśnie… Od 
dziecka jest Judy 
faszerowana leka-
mi – wzmacnia-
jącymi, uspoka-
jającymi i znów 
pobudzającymi, 
nie gardzi alko-
holem… A w tym 
Ritzu (z które-
go Judy wcale nie 
jest zadowolona  
i który wyśmie-
wa) i na koncertach towarzyszą jej 
ostatni, piąty mąż, oraz przyjaciel 
– pianista. Gdyby chcieć wpisać 

Judy. Na końcu tęczy  
w teatralne gatunki, 
najprościej byłoby po-
wiedzieć: tragikome-
dia. Jest tu bowiem 
smutek, ale i prawdzi-
wy śmiech, bo bohater-
ka zna wartość swego 
talentu, bo potrafi się 
śmiać, potrafi walczyć 
o swoje i swojego się 

wyrzekać. Judy… to nie podrywa-
jąca do śmiechu komedia, to wie-
lobarwna opowieść o losie aktora  
– trudnym, pełnym wyrzeczeń,  

bólu zadawanego przez sztukę i ludzi, 
ale i radości, wolności, satysfakcji. 

– Szukamy i wzruszenia, i żartu 
– podsumowuje pracę nad Judy… 
reżyserujący spektakl Wojciech  
Dąbrowski. I dodaje: – Peter Quilter 

specjalnie dla WTK sztukę przera-
biał, aby była jak z Hollywood.

A do tego – wielkie przeboje  
Judy Garland (w tej roli znakomi-
ta Justyna Szafran, której towarzy-
szyć będą na scenie Paweł Okoński 
i Mariusz Ochociński), muzycz-
nie opracowane przez Bartka  
Pernala, a przetłumaczone przez  
Michała Rusinka. I moda – Wojciech  
Dąbrowski i tworząca kostiumy  
Maria Tomczyk zadbają, aby urok 
lat 60. wybrzmiał w pełni. 

Premiera – 11 kwietnia, spek-
takle przedpremierowe – 8, 9 i 10 
kwietnia. 

Ata
www.teatrkomedia.com

Marc Camoletti „Pomoc domowa”

Claude Islert „Łatwo nie będzie”
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Ziemia ta ma 
magnetyczną moc  
i kto na nią raz zawitał, 
na pewno zechce 
tu powrócić, a jej 
niezaprzeczalnymi 
walorami są prastara 
puszcza, podlaskie 
jadło oraz gościnność 
życzliwych ludzi.  
Z Białowieżą jest 
podobnie jak z Afryką, 
ma ona swą wielką moc, 
która ładuje ludzkie 
akumulatory, pozwala 
wypocząć  
i jest tak ekscytująca, 
iż trudno o niej 
zapomnieć. Ludzie, 
którzy tutaj goszczą 
podczas wakacji 
i weekendowych 
wypadów, zazwyczaj 
zakochują się w tej 
niezaprzeczalnej perle 
Podlasia i wracają  
– jak bumerang.

Białowieża, corocznie ściągająca 
tysiące turystów z wszystkich stron 
świata, musi sprostać coraz to więk-
szym wymaganiom przyjezdnych, 
przed którymi niełatwe decyzje, 
gdzie się zatrzymać, aby w miłych  
i estetycznych warunkach wypocząć. 

– Puszcza Białowieska to swoista 
świątynia natury zamieszkana m.in. 
przez rysie, wilki, jelenie i oczywi-
ście charakterystyczne dla niej żu-
bry, ale aby choć trochę lepiej ją 
poznać, trzeba na jakiś czas w Biało-
wieży zamieszkać – mówi Wojciech 
Kuryło, który choć jest synem zie-
mi augustowskiej, to właśnie z zie-

mią białowieską związał całe swoje 
dorosłe życie, i na tej ziemi z piety-
zmem i wielkim zamiłowaniem sta-
wia pachnące lasem domostwa bu-
dowane zgodnie z rygorami tutejszej 
architektury. – Zapewne nie wszy-
scy wiedzą, iż Podlasie od Siemia-
tycz do Białegostoku jest regionem 

o największej liczbie drewnianych 
domów w Polsce, a my mamy do 
dyspozycji turystów domy całorocz-
ne i sezonowe – wyjaśnia Wojciech 
Kuryło. – Sam mam trzy takie chaty 
zlokalizowane na skraju Białowieży, 
wśród drzew i krzewów odwiedza-
nych przez różnorodne ptaki. Panu-

je tam cisza, którą można by kroić 
nożem, przerywana jedynie ptasim 
świergotem. Bez fałszywej skrom-
ności mogę stwierdzić, 
że tutaj można znakomi-
cie wypocząć od wiel-
komiejsk iego gwaru  
i innych cywilizacyjnych 
hałasów. Warto też za-
znaczyć, że prowadzi-
my serwis pośredniczą-
cy w wynajmie domów 
i kwater.

Kuryłowe domki ma-
ją swój tradycyjny czar, 
ale nawet wymagający 
turysta znajdzie w nich 
wszystko, co potrze-
ba, aby dobrze wypo-
cząć – ogrzewanie, elek-
tryczność, ciepłą wodę, 
łazienki i kuchnie, po-
ściel, ręczniki, naczynia 
i sztućce. 

– Część przyjeżdżają-
cych do nas ludzi mnie-
ma, że żyjemy jeszcze 

w średniowieczu, a przecież my od 
dawna już korzystamy z cywiliza-
cyjnych zdobyczy – uśmiecha się 
Wojciech Kuryło, który choć pere-
grynował po Peru, Boliwii i Mada-
gaskarze, to najlepiej czuje się tu, na 
Podlasiu, w swojej ukochanej Bia-
łowieży, w której z wielką umiejęt-
nością i wprawą, a także z sercem 
buduje drewniane chaty, tak chęt-
nie wynajmowane przez turystów  
z wszystkich kontynentów.

Zachęcamy zatem wszystkich do 
wynajmowania uroczych, drewnia-
nych domków stawianych przez pana 
Wojtka i zaręczamy, że wypocznie-
cie w nich Państwo, tak jak się wam 
w najpiękniejszych snach wymarzyło. 

Zawitaj tutaj i koniecznie wróć!
Białowieża
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Wspaniała Białowieża 
na Was czeka!!!

www.domkiwbialowiezy.pl
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Lewin Brzeski – str. 9 Białowieża – str. 3
Łagiewniki – str. 5

Międzybórz – str. 7Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – str. 5 Lokalna Grupa Działania „Ślężanie” – str. 2

O wrocławskim ogrodzie 
zoologicznym ponownie 
zrobiło się głośno – i to 
nie tylko w Polsce. Tym 
razem sensacja związana 
była z niezwykłym 
torbaczem.

Nim jednak o torbaczu z wroc-
ławskiego zoo, wróćmy na chwil-
kę do informacji, którą już zamieś-
ciliśmy jakiś czas temu w naszym 
miesięczniku. Chodzi o narodziny 
nosorożca indyjskiego. Dzisiaj już 
znamy imię małej samiczki. Internauci  
w głosowaniu postanowili, że będzie 
nazywała się Kirian, czyli Promyk 
Słońca. Imię uroczyście nadał jej 
Tsewang Namgyal, ambasador Re-
publiki Indii, który osobiście przy-
jechał z oficjalną wizytą do ogrodu. 
W trakcie uroczystości ambasador 
podkreślił wagę narodzin nosorożca 
indyjskiego w Polsce dla przetrwania 
gatunku. Podziękował również za za-
angażowanie wrocławskiego ogrodu 
w ochronę nosorożców indyjskich 
w środowisku naturalnym, najpierw 
w Parku Narodowym Kaziranga,  
a obecnie w Parku Manas.

Teraz czas na ową niezwykłą, sen-
sacyjną nawet informację, od której 
zaczęliśmy. Tych, któ-
rzy jeszcze nie wiedzą, 
informujemy, że we 
wrocławskim zoo uro-
dził się kuskus niedź-
wiedzi. Po raz pierwszy 
ten niezwykle rzadki torbacz przyszedł 
na świat we Wrocławiu w 2017 roku.  
Obecnie mamy kolejne narodziny.  
I jak twierdzą specjaliści, to naprawdę 
jest wydarzenie, które można określić 
mianem wyjątkowego. Kuskusy są je-

dynie w czterech ogrodach na świecie, 
ale tylko we Wrocławiu udało się je  
z sukcesem rozmnożyć. W naturze 
żyją wyłącznie na wyspie Celebes  
w Indonezji, a niedługo mogą zupełnie 
wyginąć. Kuskus niedźwiedzi należy 
do najrzadszych, najmniej poznanych  
i najbardziej zagrożonych wyginięciem 
gatunków zwierząt na Ziemi.

Kuskus niedźwie-
dzi to jeden z sześciu 
endemicznych gatun-
ków żyjących na in-
donezyjskiej wyspie 
Celebes na Oceanie 

Spokojnym. Obok niego to miejsce 
na Ziemi wybrały jeszcze do życia 
bawół anoa, babiurussa, nogal heł-
miasty, makak czarny i jeden z ga-
tunków tarsiusa. Wszystkie one wy-
magają naszej wyjątkowej uwagi  

i opieki, ale kuskus niedźwiedzi za-
pewne największej.

Jak informują pracownicy wroc-
ławskiego ogrodu zoologicznego, 
kuskus niedźwiedzi przypomina mi-
niaturę niedźwiedzia, ale należy do 
torbaczy. Żyje w lasach deszczowych. 
Prowadzi nadrzewny tryb życia. Po-
rusza się powoli i ostrożnie. Żywi się 
głównie liśćmi, ale dietę uzupełnia 
kwiatami i niedojrzałymi owocami. 
Nie jest zwierzęciem towarzyskim, 
żyje w parach lub małych grupach. 
Zwierzęta te komunikują się między 
sobą za pomocą wokalizacji i węchu. 
Rozmnaża się tak, jak żyje – powoli. 
Choć niewiele wiadomo o tym pro-
cesie, to udało się ustalić, że samica 
rodzi zwykle jedno, mało rozwinięte 
młode na rok, które przez 6-7 miesięcy  
przebywa w torbie matki.

– To niesamowite uczucie mieć 
udział w rozmnożeniu takiego ga-
tunku i przyczynieniu się do jego 
ochrony. Od początku bardzo uważ-
nie obserwujemy kuskusy i notuje-
my dosłownie wszystko 
– zachowania osobnicze,  
interakcje, sposób porusza-
nia się i żywienia. Staramy 
się też dać im jak najwięcej 
spokoju i swobody, dlate-
go mieszkają na zapleczu, 
gdzie kontakt mają tylko 
z wybranymi pracownika-
mi. Uważam, że to wszyst-
ko leży u podstaw naszego sukcesu  
– mówi Radosław Ratajszczak, prezes 
ZOO Wrocław.

20 lipca 2020 roku opiekunowie 
zwierząt potwierdzili obecność mło-
dego kuskusa w torbie matki. Wszy-

Ten torbacz lubi Wrocław

scy wtedy wstrzymali oddech, bo 
to bardzo newralgiczny etap w ho-
dowli. Młody osobnik jest wtedy nie  
w pełni wykształcony i nie przeżył-
by samodzielnie, poza torbą matki.  
We wrześniu udało się zaobserwo-
wać, że maluch zaczyna wyglądać 
na zewnątrz, a pod koniec grudnia 
odważył się na pierwsze wyjście  
i poznawanie otoczenia. 

– Na razie na dietę małego ku-
skusa składa się głównie mleko mat-
ki, ale już próbuje podjadać „doro-
słe” przekąski, czyli liście – mówi 
kierownik działu małych ssaków 
Andrzej Miozga.

Kuskus niedźwiedzi 
został wpisany przez Mię-
dzynarodową Unię Ochro-
ny Przyrody do Czerwonej 
Księgi Zagrożonych Ga-
tunków. Ma status narażo-
nego na wyginięcie. Szacu-
je się, że w ciągu dziesięciu 
lat liczebność populacji 
spadnie o kolejne 30 proc. 

na skutek kłusownictwa i utraty sie-
dlisk. Kuskus odławiany jest też z na-
tury dla mięsa i futra oraz coraz czę-
ściej do hodowli domowych, gdzie 
jego przeżywalność jest znikoma. 

(mm)

Od 1963 roku prowadzona jest Czerwona Księga 
Zagrożonych Gatunków IUCN.  
Większość umieszczonych tam gatunków 
zwierząt, roślin i grzybów uzyskała status 
zagrożonych w wyniku działalności człowieka.

Kuskusy w naturze żyją wyłącznie na wyspie Celebes w Indonezji. Do Wrocławia przyjechały wiosną 2016 roku z indonezyjskiego centrum rehabilitacji zwierząt 
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