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Łódzkie Targi Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” (21-23.05.2021) to najważniejszy przystanek  
na drodze do upragnionego wypoczynku! W myśl frazy: „Cudze chwalicie, swego nie znacie” udowodnią, 
że zapierających dech w piersiach krajobrazów i żyjących tam pełnych pasji ludzi nie trzeba szukać 
daleko za granicą. „Gmina Polska” od wielu lat towarzyszy łódzkiej imprezie, bo promocja szeroko 
rozumianej turystyki to dla samorządów znakomita okazja na pokazanie swoich możliwości, 
walorów, wyjątkowych miejsc i ludzi. Na zdjęciu: 25. Targi „Na Styku Kultur”, 2019 rok.

Tutaj lekcje odrobiono

Najważniejsze – inwestycje 
i dobra współpraca

Ubiegły rok był trudny dla całej społeczności Chojnowa, jednego  
z najpiękniejszych miast Dolnego Śląska (na zdjęciu – Rynek  
w Chojnowie), ale ludzie się nie poddali, solidarnie przeciwstawiając 
się wirusowi. Sprawdził się też samorząd miasta i podległe mu 
agendy, pracownicy oświaty, miejscowa policja i straż pożarna.  
Rok 2021 też jest niełatwy, ale władze Chojnowa potrafią 
zarządzać gminą nawet w niecodziennych warunkach. 

– Wszystkie zadania realizujemy zgodnie z planem i z uchwalonym 
budżetem. Niebawem ogłosimy przetarg na największą tegoroczną 
inwestycję – budowę nowego przedszkola – mówi burmistrz Polanicy- 
-Zdroju MATEUSZ JELLIN. – Oczywiście są przesunięcia po stronie 
wykonawców związane z Covidem i zmuszeni jesteśmy do przesuwania 
terminów zakończenia odbiorów, ale jesteśmy na to przygotowani. 
Takie to czasy i musimy to wszyscy razem przetrwać. 

– Na posiedzeniach zarządu wiele rozmawiamy o tempie realizacji inwestycji drogowych oraz realizacji 
ponaddwuletniego planu inwestycyjnego. Zamierzamy wystąpić do Rady Powiatu Wrocławskiego 
z propozycją inwestycji na kolejne dwa i pół roku tej kadencji – mówi starosta wrocławski ROMAN 
POTOCKI. – Co do bieżących zadań, złożyliśmy dziewięć wniosków o dofinansowania trzech różnych 
projektów unijnych. Teraz z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie konkursów. Pozytywne 
decyzje pozwolą nam na organizację przetargów i finalne wyłonienie wykonawców przedsięwzięć.

Pandemia 
i realizacja budżetu
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Odkrywamy Polskę 
na nowo

Priorytetem 
budowa Domu Kultury
Gmina Radwanice została beneficjentem Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, a środki 
finansowe zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozwój 
oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia 
Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury  
w Radwanicach”. – Powstanie bardzo potrzebna placówka kulturalna 
i niezmiernie się z tego cieszę – uśmiecha się wójt PAWEŁ PIWKO.
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Mity, fakty, opowiastki
W najbliższej unijnej perspektywie 
finansowej marszałek województwa 
opolskiego w ramach programu 
regionalnego będzie dysponował kwotą 
763 mln euro. Na Opolszczyznę trafią 
również pieniądze unijne z Funduszu 
Odbudowy i programów krajowych. 
Za mocne strony województwa 
opolskiego Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej uznało dobrą 
sieć komunikacyjną regionu oraz jego 
wielokulturowość, a problemem jest 
poziom nakładów na badania.  
W województwie opolskim na ten cel 
wydano na jednego mieszkańca 170 zł, 
przy średniej krajowej wynoszącej  
ok. 512 zł.

• • •
W gabinecie prezydenta Ostrowa 
Wielkopolskiego Beaty Klimek zamieszkał 
Reksio, pies ze schroniska w Wysocku 
Wielkim. W ten sposób pani prezydent 
chce zachęcić mieszkańców do 
zapewnienia zwierzętom choć czasowej 
opieki w mroźne dni. Reksio jest stary  
i schorowany, do schroniska trafił przed 
rokiem i musiał mieć ściąganą wodę  
z brzucha. W gabinecie prezydenta ma 
swoje posłanie i zabawki, i codziennie 
przyjmuje leki. Gra też w piłkę, którą 
pani prezydent dostała od piłkarzy 
ręcznych. Na spacery do parku, który jest 
naprzeciwko budynku urzędu miasta, 
wyprowadzają Reksia urzędnicy, a noc 

piesek spędza w domu dozorcy urzędu, 
gdzie dzieli posłanie z innym psiakiem.

• • •
Pięćdziesięciu gospodarzy metropolii, 
miast i miasteczek dolnośląskich podpisało 
się pod deklaracją założycielską nowego 
stowarzyszenia samorządowego Dolny 
Śląsk – Wspólna Sprawa. Warto podkreślić, 
iż samorządowcy stawiają na współpracę, 
której podstawowym celem jest szeroko 
rozumiana poprawa jakości życia 
mieszkańców Dolnego Śląska. Chodzi 
przede wszystkim o rozwój infrastruktury 
drogowej, pozyskiwanie dodatkowych 
środków finansowych na inwestycje 
oraz zwiększenie potencjału regionu. 
Jednocześnie sygnatariusze stowarzyszenia 
sprzeciwiają się postępującym od kilku 
lat próbom centralizacji kraju. Deklarację 
podpisali prezydenci m.in. Wrocławia, 
Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Świdnicy  
i Legnicy, a także burmistrzowie Strzelina, 
Lądka-Zdroju i Ząbkowic Śląskich oraz 
wójtowie Długołęki, Walimia i Malczyc.  
W sumie w miejscowościach 
samorządowców współtworzących  
nowe stowarzyszenie mieszka ponad  
1,5 mln obywateli (na 2,9 mln mieszkańców  
całego województwa).

• • •
Ministerstwo Obrony Narodowej kulawo 
realizuje swój sztandarowy program 
„Strzelnica w powiecie”, bowiem zamiast 
380 strzelnic na razie powstały jedynie 

dwie. Dotychczas na budowę strzelnic  
stu- i dwustumetrowych wpłynęło  
11 ofert, a umowy podpisano z czterema 
samorządami. Warto także zaznaczyć,  
iż w Polsce jest zaledwie kilkunastu 
fachowców mogących doradzić 
samorządom w realizacji takich 
przedsięwzięć. Może także dlatego 
program budowy strzelnic jest na razie 
sporym niewypałem.

• • •
Poseł Janusz Kowalski – odwołany w lutym 
ze stanowiska wiceministra aktywów 
państwowych – domaga się usunięcia 
niemieckich nazw ze stacji kolejowych 
w Chrząstowicach i Dębskiej Kuźni na 
Opolszczyźnie. Zdaniem Kowalskiego 
umieszczenie obok polskich także 
niemieckich nazw miejscowości jest 
niezgodne z polskim prawem.  
Panu Kowalskiemu – który chyba nie 
zna historii ziemi opolskiej, jej tradycji 
i innych społecznych uwarunkowań – 
radzę obłożenie głowy zimnym okładem 
i trzymanie go na czole i potylicy dopóki 
mu nie przejdzie.

• • •
Poznański Sąd Rejonowy zarejestrował 
Ogólnopolską Koalicję Samorządową  
– związek stowarzyszeń samorządowych 
utworzony przez 12 organizacji  
z dziesięciu województw. Koalicja planuje 
rozszerzenie o kolejne organizacje 
i udział w najbliższych wyborach 

samorządowych i parlamentarnych pod 
wspólnym szyldem. Za cel założyciele 
nowego związku postawili sobie 
zintegrowanie tych samorządowców, 
którzy widzą i rozumieją konieczność 
obrony niezależności samorządów. 
Uważają, iż centralizacja i uznaniowość 
przy podejmowaniu odgórnych decyzji 
przez rządzących utrudniają planowanie 
i realizację przedsięwzięć na rzecz 
mieszkańców na szczeblu lokalnym. 
Na zebraniu założycielskim koalicji 
uchwalono statut oraz wybrano władze 
stowarzyszenia. Przewodniczącym 
zarządu krajowego został wójt 
Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, 
wiceprzewodniczącymi prezydent 
Szczecina Piotr Krzystek i prezydent 
Zielonej Góry Janusz Kubicki, sekretarzem 
prezydent Siedlec Andrzej Sitnik,  
a skarbnikiem prezydent Nowego Sącza 
Ludomir Handzel. W zarządzie pracować 
będą również: burmistrz Czechowic- 
-Dziedzic Marian Błachut i wicestarosta 
olsztyński Jacek Szydło. Przewodniczącym 
komisji rewizyjnej został wiceburmistrz 
Augustowa Filip Chodkiewicz.

• • •
Centralne Biuro Antykorupcyjne 
skierowało do Prokuratury Okręgowej  
w Gorzowie Wlkp. zawiadomienie  
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez byłego wójta 
Pszczewa (sprawował urząd w latach 
1998-2018), który miał nie dopełnić swych 
obowiązków, czym działał na szkodę 
zarządzanej przez siebie gminy.  
Z ustaleń CBA wynika, iż w roku 2005  

Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała 
nieodpłatnie gminie Pszczew dwie 
nieruchomości położone na terenie gminy, 
z przeznaczeniem na ogólnodostępny 
teren usług rekreacyjnych i turystycznych 
oraz pod infrastrukturę komunalną i zieleń 
izolacyjną. Nieruchomości miały zostać 
zagospodarowane w ciągu dziesięciu lat  
od ich nabycia. ANR podczas kontroli 
przeprowadzonych w latach 2008-2015 
stwierdziła, że gmina nie wywiązała 
się z nałożonego umową obowiązku 
zagospodarowania nieruchomości.  
Były one użytkowane przez osoby trzecie 
niezgodnie z umową, początkowo  
w ramach umów dzierżawy, a później 
w ramach bezumownego korzystania 
w celach rolniczych. Poskutkowało 
to naliczeniem przez ANR ponad 
dwumilionowej kary umownej,  
co jest potężnym ciosem  
dla budżetu gminy Pszczew.

• • •
Zuzanna Donath-Kasiura z Mniejszości 
Niemieckiej została wicemarszałkiem 
województwa opolskiego. Na tym 
stanowisku zastąpiła Romana Kolka, który 
zrezygnował z funkcji i wrócił do zawodu 
lekarza. Zuzanna Donath-Kasiura  
w zarządzie województwa zajmie się  
– podobnie jak jej poprzednik – sprawami 
ochrony zdrowia i polityki społecznej, 
uzależnień, edukacji i rynku pracy oraz 
wielokulturowości. Za przyjęciem jej 
kandydatury głosowało dwudziestu 
radnych, czterech było przeciwnych temu 
wyborowi, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podglądacz samorządowy
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MARIUSZ FEDZIN, sekretarz i zastępca wójta 
gminy Wisznia Mała, zmarł w nocy 4 marca 
na Covid we wrocławskim szpitalu. – Opuścił nas 
wyjątkowy człowiek, wspaniały współpracownik, 
dla niektórych z nas – Przyjaciel – mówią 
jego współpracownicy.

Mariusz Fedzin pochodził z Małkowic, małej wsi 
pod Kątami Wrocławskimi. Był absolwentem Wydziału 
Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Większość swojego zawodowego życia poświęcił sa-
morządowi terytorialnemu: w latach 1995-2000 praco-
wał w Urzędzie Gminy i Miasta Kąty Wrocławskie, mię-
dzy innymi pełniąc funkcję sekretarza. Przez kolejne 
11 lat był zatrudniony w Urzędzie Gminy Długołęka 
– najpierw jako sekretarz gminy, a później wicewójt. 
W 2011 roku związał się z gminą Wisznia Mała, piastu-
jąc funkcję sekretarza, a od 2019 roku również zastępcy 
wójta. 

Był samorządowcem z krwi i kości, z wielkim do-
świadczeniem i ogromną wiedzą, nastawionym na 
rozwiązywanie problemów, świetnym organizatorem. 
Cechowała Go ogromna pracowitość i zaangażowanie 
w sprawy gminy. Był osobą otwartą, serdeczną, a przy 
tym – bardzo skromną. Zawsze pomocny, służył nie tyl-
ko dobrą radą, ale i konkretnym wsparciem. Jednocześ-
nie przy całej swojej powadze, zważywszy na pracę jaką 
wykonywał, był człowiekiem uśmiechniętym, towarzy-
skim, z dużym poczuciem humoru. 

W życiu Mariusza Fedzina wielką rolę pełniła tak-
że wiara. Otwarcie mówił, że to Pan Bóg pomógł mu 
wydobyć się z trudnego dzieciństwa i pokonać wiele 
życiowych zakrętów. Spłacał ten dług. Aktywnie dzia-
łał we wspólnotach religijnych, pomimo nawału obo-
wiązków zawodowych i społecznych znalazł czas na 
podjęcie studiów teologicznych na Papieskim Wydziale 
Teologicznym we Wrocławiu. Uzyskał tytuł magistra 
teologii, pozostawił po sobie otwarty przewód dok-
torski. Tematem Jego pracy doktorskiej była historia 
Sanktuarium Matki Boskiej w Gietrzwałdzie, miejsca 
szczególnie Mu bliskiego.

Mariusz Fedzin miał tylko 50 lat. Pozostawił żonę 
i dwoje dzieci. 

Odszedł Mariusz Fedzin
– samorządowiec z krwi i kości– samorządowiec z krwi i kości

„Województwo Podkarpackie. 
Przestrzeń otwarta 
– na ludzi, na pomysły, 
na nowe idee. Tutaj żyje się 
wolniej, ale dostrzega więcej. 
Tutaj wiemy, co w życiu jest 
naprawdę ważne” 
– tak promuje się samorząd 
województwa podkarpackiego. 
Równie entuzjastycznie 
– zachwalając skarby 
regionu, przyrodę i wpisane 
w nią skarby dziedzictwa 
kulturowego – zachęca 
do odwiedzenia Małopolska 
i jej samorządowcy. 
Jednym z miejsc, które łączy 
te dwa województwa 
jest Beskid Niski.

Kiedy chodziłem do szkoły śred-
niej, jeździłem autostopem, lato spę-
dzałem pod namiotem i nieudolnie 
starałem się nauczyć gry na gita-
rze, jednym z najbardziej kultowych 
miejsc naszych wypraw były Biesz-
czady. Nic odkrywczego? Oczywi-
ście, że nie. A jednak te najdziksze 
wówczas góry kryły w sobie niezwy-
kłą przygodę. Sam dojazd już był ma-
łym wyczynem. Kolejnym wyżywie-
nie. A ludzie, których tam wówczas 
można było spotkać… Kraina cudow-
ności. Zresztą ta miłość do Bieszcza-
dów została mi do dzisiaj. I chociaż 
obecnie trudniej tu o zupełną ciszę, to 
urok połonin przecież się nie zmienił. 

Jednak nie o Bieszczadach chcia-
łem tutaj pisać tym razem, ale o miej-

scu prawie z nimi sąsiadującym. 
O krainie leżącej na pograniczu wo-
jewództw podkarpackiego i mało-
polskiego. O najbardziej dzikich dzi-
siaj polskich górach. O świecie, który 
od kilkunastu lat jest odkrywany na 
nowo. O niepamięci wychodzącej 
z cienia… Warto mu się przyjrzeć 
z bliska. Szczególnie w tym nieła-
twym czasie, kiedy paraliżuje nas 
strach. Nie planujemy zagranicz-
nych wyjazdów. Zastanawiamy się, 
co robić. Beskid Niski to jeden z naj-
lepszych pomysłów na poznawanie, 
relaks, przygodę…

Portal „Polska po godzinach” 
swoją opowieść o Beskidzie Niskim 
rozpoczyna tak: „Czy zastanawiali-
ście się kiedyś, które z polskich gór 

zasługują na miano naj-
dzikszych? Takich, w któ-
rych nie stoi się w kolej-
ce na szczyt, napotkany 
na szlaku turysta trakto-
wany jest niczym lokal-
na atrakcja, a zakup wody 
pitnej trzeba z góry zapla-
nować? (…) Numer jeden 
należy się miejscu, które 
leży zaledwie dwie godzi-
ny na południowy wschód 
od Krakowa. Gdy już tam 
dotrzecie, znajdziecie się 
w innym świecie…”. 
I tak właśnie jest. Beskid 
Niski jest jedną z niewie-

Fuczki i kraina niepamięci

Od 1 kwietnia trwa Narodowy 
Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Spisu można 
dokonać na stronie spis.gov.pl. 
Można też skorzystać z infolinii 
i wypełnić obowiązek spisowy 
przez telefon – numer telefonu 
to 22 279 99 99. 

Spisy powszechne to czas, kie-
dy państwo, zadając obywatelom 
kilka pytań, stara się zdiagnozo-
wać: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” 
i „jak żyjemy”. Spisy powszechne 
obejmują całą populację ludności 
i mieszkań (w przypadku Narodo-
wego Spisu Powszechnego Ludno-
ści i Mieszkań) lub gospodarstw rol-
nych (w przypadku Powszechnego 
Spisu Rolnego). Oznacza to, że da-
ne uzyskiwane w wyniku spisu po-
wszechnego pochodzą od wszystkich 
obywateli. Co istotne, w przypadku 
wielu cech demograficzno-społecz-
nych, jak np. wyznanie, narodowość 
czy stopień niepełnosprawności, 

spisy powszechne są dla państwa 
jedynym źródłem danych.

Wyniki spisu umożliwiają anali-
zę i ocenę zróżnicowania przemian 
demograficznych i społecznych 
w dowolnych przekrojach. Na ich 
podstawie rząd podejmuje najważ-
niejsze decyzje gospodarcze i spo-
łeczne na kolejne lata.

Powszechny spis ludności po-
winien spełniać trzy warunki: po-
wszechności (obejmować całą lud-
ność), jednoczesności (musi być 
przeprowadzony w określonym cza-
sie), imienności (każda osoba ma 
zostać spisana z imienia i nazwi-
ska). Dodatkowo w Polsce stosuje 
się zasady periodyczności (spisy 
odbywają się według zaleceń ONZ 
co 10 lat) oraz bezpośredniości 
(odpowiedzi na pytania spisowe 
udziela bezpośrednio osoba spisy-
wana, w wyjątkowych sytuacjach 
jej najbliżsi domownicy). Udział 
w spisie jest obowiązkowy. 

(mnm)

Spiszmy się

lu krain w Polsce, które nie 
poddały się jeszcze masowej 
turystyce. Dawny świat Łem-
ków (dzisiaj prawie bez nich) 
zrobi wrażenie na każdym, 
kto lubi góry, ciszę, przy-
rodę… A wytrwali znaj-
dą też „smaczne miejsca”, 
gdzie do skosztowania znaj-
dziemy mastyło, homiłki, 
kiszeniaki czy przepyszne 
fuczki (moim zdaniem z so-
sem rydzowym najlepsze).

Miejscem szczegól-
nym jest w tamtym terenie 
Magurski Park Narodowy. 
Chroni on przede wszyst-
kim unikatowy w skali Kar-
pat obszar przejściowy mię-
dzy Karpatami Zachodnimi 
i Karpatami Wschodnimi. 
Park obejmuje swoimi grani-
cami centralną część Beski-
du Niskiego. Pod względem 
administracyjnym położo-
ny jest w obrębie siedmiu 
gmin i dwóch województw. 
Występuje tu prawie pięć-
dziesiąt różnych gatunków ssaków, 
między innymi rysie, jelenie, dziki, 
kuny leśne oraz sto sześćdziesiąt ga-
tunków ptaków, w tym: orliki krzy-
kliwe, puszczyki, sowy, myszołowy 
zwyczajne, sóweczki, trzmielojady, 
bociany czarne oraz derkacze. Poja-
wiły się też niedźwiedzie.

Beskid Niski to też świat ka-
pliczek, przydrożnych krzyży, 
cerkwisk i cmentarzy przypomina-
jących mieszkającą tu bardzo licznie 
do drugiej połowy lat czterdziestych 
ubiegłego wieku ludność łemkow-
ską. Natomiast szlak architektury 

drewnianej w tym regionie to nie-
zapomniana przygoda, dzięki której 
możemy poznać zabytkowe kościoły, 
cerkwie, kaplice i dzwonnice, spi-
chlerze, wiejskie chałupy oraz szla-
checkie dwory. Jest to unikatowy na 
skalę światową szlak obejmujący po-
nad 250 obiektów świeckiego i sa-
kralnego budownictwa drewniane-
go (kościoły w Binarowej, Sękowej 
oraz cerkwie w Brunarach Wyżnych, 
Kwiatoniu, Owczarach i Powroźni-
ku są wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO). 

(mnm)

Długie – wieś, której już nie ma. Zostały kamienne krzyże. Dzisiaj sezonowymi mieszkańcami są tam pasterze i węglarze 

Beskid Niski – świat, który od kilkunastu lat jest odkrywany 
na nowo 
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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

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Rozmowa  
ze starostą wrocławskim 
ROMANEM POTOCKIM

– Zarządzanie Powiatem Wroc-
ławskim podczas pandemii nie na-
leży do łatwych. Jaka jest sytuacja 
dzisiaj?

– Dynamika zarażeń cały czas 
jest spora. Jesteśmy w stałym kon-
takcie z wojewodą i marszałkiem 
województwa dolnośląskiego oraz 
przedstawicielem Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Odbywają się tak-
że cotygodniowe wideokonferencje  
z tematyki zarządzania kryzyso-
wego, w których uczestniczą wło-
darze gmin należących do naszego 
powiatu oraz komendanci Straży 
Pożarnej i Policji, a także przed-
stawiciele Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej i powia-
towych służb weterynaryjnych. 
Niestety, w ostatnim czasie na tere-
nie powiatu trzebnickiego pojawi-
ła się ptasia grypa, która dotknęła 
także trzy miejscowości w gminie 
Długołęka. W związku z tym woje-
woda dolnośląski wydał zarządze-
nia, które m.in. określają strefę za-
grożenia ptasią grypą. Chcę jeszcze 
zaznaczyć, że co tydzień z sanepidu 
przekazywane są dane dotyczące 
stopnia zagrożenia Covid-19, a ko-
mendanci służb mundurowych refe-
rują stan bezpieczeństwa na terenie 
powiatu wrocławskiego i przedsta-
wiają raport, jak mieszkańcy stosu-
ją się do nakazu noszenia maseczek 
ochronnych, a także czy nie zostały 
otwarte lokale gastronomiczne lub 
dyskoteki. Zmienia się natomiast 
sytuacja w Straży Pożarnej – gros 
strażaków mających uprawnienia  
ratownicze wspiera Pogotowie  
Ratunkowe – m.in. dowożąc ludzi 
do punktów szczepień. Po takich 
wideokonferencjach zarówno ja,  
jak i burmistrzowie i wójtowie na-
szego powiatu mamy pełny obraz 
sytuacji epidemicznej.

– Jak jest teraz?
– Dzisiaj na terenie powiatu 

wrocławskiego notujemy najwięk-
szą od początku pandemii liczbę 
zarażeń koronawirusem. Także  
w samym Starostwie Powiatowym 
we Wrocławiu sytuacja jest dyna-
miczna i niepokojąca, bowiem kil-
ku naszych pracowników w róż-
nych wydziałach zachorowało na 
Covid-19. Wiedząc już, że nadcho-
dzi trzecia fala pandemii wydałem 
odpowiednie zarządzenia określają-
ce zasady pracy. Każdy z pracowni-
ków starostwa może przez osiem dni 
w miesiącu pracować zdalnie. W na-
stępstwie kolejnych zakażeń wśród 
pracowników wydałem dalsze za-
rządzenie, by w jednym pomieszcze-
niu mogła przebywała tylko jedna 
osoba. Wszystko dla bezpieczeństwa 
ludzi i dla dobra funkcjonowania 

starostwa, ponieważ jeśli zachoruje 
nawet jeden pracownik wydziału, to 
prawdopodobne staje się zamknię-
cie całego wydziału. To mogłoby 
paraliżować pracę całego urzędu  
i trzeba tego unikać. Ponadto za-
ostrzyliśmy jeszcze zasady bezpie-
czeństwa dotyczące obsługi klienta.  
Od początku pandemii przy wej-
ściu do budynku dyżurują żołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy 
m.in. mierzą temperaturę ciała pe-
tentom i dopiero po wstępnej weryfi-
kacji wpuszczają ludzi do budynku.  
W holu urzędu utworzyliśmy spe-
cjalne stanowiska obsługi, na do-
kumenty przygotowane zostały 
specjalne urny. Zachęcam miesz-
kańców powiatu wrocławskiego do 
kontaktu przez internet i korzystania 
z e-Urzędu, ponieważ ten system ko-
munikacji sprawdza się u nas bardzo 
dobrze i dzięki niemu wiele spraw 
można załatwić bez wychodzenia  
z domu. Ponawiam przy okazji apel, 
aby załatwiać bezpośrednio w sta-
rostwie jedynie najważniejsze spra-
wy, a jeśli nie ma takiej potrzeby, to 
proszę – zostańcie w domu! Liczba 
zakażeń w Polsce jest drastyczna  
i oscyluje wokół 30 tysięcy, cho-
rują osoby coraz to młodsze, więc 
zachęcam do stosowania wszelkich  
środków ostrożności.

– Czy pan ma już wyznaczony 
termin swojego szczepienia?

– Jeszcze nie, ale zamierzam jak 
najszybciej zapisać się na szczepie-
nie. Bardzo dobrym miejscem na za-
szczepienie się przeciwko Covid-19 
jest Stara Kopalnia w Wałbrzychu, 

gdzie ze względu na świetną organi-
zację codziennie szczepionych jest 
około tysiąca osób. Na Konwencie 
Powiatów Województwa Dolnoślą-
skiego ustaliliśmy, iż zaapelujemy 
do wojewody o utworzenie większej 
liczby takich punktów szczepień na 
wzór Wałbrzycha. Chodzi przecież 
o zaszczepienie jak największej licz-
by osób, w jak najkrótszym cza-
sie i szybkie uzyskanie odporności  
zbiorowej.

– Pandemia to jedno, a dru-
gie to realizacja budżetu Powia-
tu Wrocławskiego. Czy wszystko 
przebiega planowo?

– Na posiedzeniach zarządu wie-
le rozmawiamy o tempie realiza-
cji inwestycji drogowych oraz re-
alizacji ponaddwuletniego planu 
inwestycyjnego. Zamierzamy wy-
stąpić do Rady Powiatu Wrocław-
skiego z propozycją inwestycji na 
kolejne dwa i pół roku tej kadencji.  
Co do bieżących zadań, złożyliśmy 
dziewięć wniosków o dofinanso-
wania trzech różnych projektów 
unijnych. Teraz z niecierpliwością 
czekamy na rozstrzygnięcie kon-
kursów. Pozytywne decyzje pozwo-
lą nam na organizację przetargów 
i finalne wyłonienie wykonawców  
przedsięwzięć.

– Czego dotyczą te inwestycje?
– Inwestycje te dotyczą między 

innymi dróg w gminie Długołęka 
czy też mostu na rzece Granicznej  
w gminie Czernica, gdzie mieszkań-
cy czekają na jego przebudowę już 
ponad 40 lat. Przebudowana zostanie  
także droga od ronda w Iwinach,  

a w drugim etapie – od Radomierzyc 
w kierunku Siechnic. Ponadto wyko-
nujemy pierwszy etap przebudowy 
drogi w Kiełczowie (gmina Długołę-
ka – przyp. autora) w kierunku Kieł-
czówka i Wilczyc – pierwsza część  
z rondem będzie niebawem zakoń-
czona. Nasz program chodniko-
wy „Bezpieczna droga” również 
realizowany jest z powodzeniem. 
Zakończyliśmy już konsultacje  
i uzgodnienia z gminami, a więc pro-
jekty niebawem będą sfinalizowane.  
Wykonane zostaną także asfaltowe 
nakładki na drogach, a ich koszt wy-
niesie około 10 mln zł. Poza tym, 
zajmiemy się programem doświetle-
nia przejść dla pieszych – w każdej  
z naszych gmin wytypowaliśmy 
jedno takie przejście. Realizujemy 
również program mający na celu 
zamontowanie na drogach pomia-
rów prędkości, które pokażą nie tyl-
ko prędkość pojazdu, ale również  
– jeśli przekroczysz dozwoloną pręd-
kość – ile za to wykroczenie otrzy-
masz punktów karnych i ile wyniesie 
mandat. To ma uzmysłowić kierow-
com, że nie warto zbyt szybko jeź-
dzić i będzie miało charakter pre-
wencyjny. W każdej z gmin powiatu 
wrocławskiego zostanie zamontowa-
ny przynajmniej jeden taki wskaźnik 
prędkości, z czego jeden mieszkańcy 
znajdą już teraz w gminie Siechnice.

– Już ponad rok, jak zawita-
ła do nas pandemia. Nie jest pan 
zmęczony zarządzaniem Powia-
tem Wrocławskim w nienormal-
nych warunkach? Zostało panu 
jeszcze trochę optymizmu?

Pandemia i realizacja budżetu

– Prawdę mówiąc, liczyłem na 
to, że na początku marca będę ot-
wierał szerzej starostwo, i że powo-
li będziemy wracać do normalności. 
Niestety, trzecia fala koronawirusa 
spowodowała, iż nie zrobiliśmy kro-
ku do przodu, tylko cztery do tyłu. 
Zawsze byłem optymistą, ale dzisiaj 
sytuacja jest dość przygnębiająca.

– A dzisiaj chyba przewodnie ha-
sło dla mieszkańców powiatu wroc-
ławskiego brzmi: Bądź ostrożny i się 
szczep!

– Właśnie tak! Cieszę się, że oba-
lono opinie o szkodliwości szcze-
pionki koncernu AstraZeneca, która 
dzięki temu wróciła do łask pacjen-
tów. Dlatego też zachęcam do szcze-
pienia się w trosce o siebie i swoich 
najbliższych.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Starosta Roman Potocki
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Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

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

ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Rozmowa 
z JAKUBEM BRONOWICKIM, 
wójtem gminy Wisznia Mała

– W rocznicę zawitania do 
Polski epidemii koronawirusa, 
4 marca nad ranem odszedł se-
kretarz gminy i pana zastępca, 
Mariusz Fedzin, którego poko-
nał Covid-19. To bardzo smut-
ne, także dla naszej redakcji. 
Mariusza poznałem przed ponad 
dwudziestu laty, gdy był jeszcze 
sekretarzem gminy Kąty Wroc-
ławskie, później wielokrotnie 
spotykaliśmy się, gdy był sekre-
tarzem i zastępcą wójta w gmi-
nie Długołęka. Jakim był współ-
pracownikiem? Jak pan będzie 
wspominał Mariusza?

– Wiadomość  o  śm ie rc i 
Mariusza przyjąłem z ogromnym 
żalem. To mną wstrząsnęło i do-
głębnie zasmuciło.

– Ja wspominam go jako czło-
wieka nietuzinkowego, ciekawe-
go życia, bardzo miłego i praco-
witego faceta. Był też świetnym 
samorządowcem, znającym się 
na powierzonej mu robocie. Wy-
dawało mi się też, iż ma łagodny 
charakter, że lubi i szanuje ludzi, 
ale mniemam, że Mariusz oba-
wiał się tych wszystkich pułapek 
czyhających na nas we współ-
czesnym świecie. Z drugiej jed-

nak strony była w nim niemała 
siła, bowiem potrafił w pewnym 
momencie wziąć życie za rogi 
i nastawić je na odpowiednie 
tory. Czy dobrze się dogadywali-
ście? Jak ocenia pan jego pracę 
w gminie Wisznia Mała?

– Pracował bardzo dobrze. Był 
człowiekiem uczciwymi i odda-

nym swojej  pracy, 
a do tego niesłychanie 
wrażliwym na ludzką 
krzywdę i na jak naj-
lepsze rozwiązywanie 
problemów mieszkań-
ców. Miał wysoki po-
ziom empatii, dlatego 
rozumiał problemy in-
nych i potrafił świetnie 
wczuć się w ludzkie 
k łopoty. Umiał do-
strzec to, czego druga 
osoba od niego ocze-
kuje i robił wszystko 
co mógł, aby jej po-
móc. Gdyby tak jak 
Mariusz Fedzin postę-
powali inni ludzie ma-
jący wpływ na życie 
obywateli, to żyłoby 
się w Polsce na pewno 
dużo lepiej.

– Pewnie wszystko dlatego, że 
miał właśnie taki dobry charak-
ter, ale także – mimo jedynie 
pięćdziesiątki na karku – bar-
dzo duże życiowe doświadczenie, 
które pomagało mu zrozumieć 
dobrze prob-
lemy innych 
ludzi.

– Jego życie 
też bywało nie-
łatwe i czasami 
los stawiał go na drodze pod gór-
kę. Dlatego bardzo się cieszę, że 
bez mała dziesięć lat udało nam się 
dobrze współpracować i w moich 
wspomnieniach jest to jeden z naj-
lepszych okresów mojej samorzą-
dowej drogi. Jestem też głęboko 
przekonany, że inni ludzie, którzy 
mieli przyjemność współpraco-
wać z Mariuszem Fedzinem, sądzą 
podobnie jak ja.

– Chcę wyraźnie podkre-
ślić, że absolutnie nie chodzi mi 
o jakieś zasługi, ale dobrze pa-
miętam, jak przed dziesięcio-
ma laty przyjechałem do pana 
i poprosiłem, aby przyjrzał się 

pan samorzą-
dowcowi, któ-
ry akurat jest 
bez pracy. Pan 
nie znał wtedy 
Mariusza, lecz 

pan zaryzykował i zatrudnił go 
w waszym urzędzie. Czy był kie-
dyś taki dzień, że pożałował pan 
tej decyzji?

– Nie żałowałem tego nigdy 
i ani przez chwilę! Uważałem, 
że ten człowiek zasługuje na tę 
szansę i bardzo się cieszę, iż zna-
lazł ją tutaj, w Wiszni Małej, 
w naszym urzędzie gminy, i że 
ją stuprocentowo wykorzystał, 

Zostanie wśród nas
dając z siebie wszystko to, co było 
w nim najlepsze.

– Na pewno Mariusz doceniał 
to, że mógł pracować w gminie, 
w której panuje dobra atmo-
sfera, gdzie szanuje się ludzi 
i dobrą robotę, i sam mógł set-
nie przyczynić się do rozwoju 
gminy. Będziemy go pamiętać 
w redakcji jako świetnego samo-
rządowca, ambitnego i dobre-
go człowieka. Tacy ludzie jak 
Mariusz Fedzin zawsze odciska-
ją pozytywne piętno na życiu 
innych…

– …bo to nie są ludzie z dale-
kiego planu, egoiści zapatrzeni 
tylko w siebie, którzy nie widzą 
innych i torując sobie łokciami 
drogę przez życie zapominają 
o tym lub nie chcą wiedzieć tego, 
że nie są na świecie sami. To lu-
dzie zakochani w sobie z wzajem-
nością, ale Mariusz był zupełnie 
innym człowiekiem. Człowiekiem 
dobrym, który patrzył w drugie-
go człowieka i starał się dostrzec 
jego strapienia i pomóc mu w ich 
pokonaniu. Mówi się, że jak robi-
my coś tylko dla siebie samego, 
to umiera to razem z nami, lecz 
jeśli działamy dla innych, to jest 

to nieśmiertelne. Tak będziemy 
Mariusza Fedzina odbierać. 

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Jakub Bronowicki i Mariusz Fedzin (z prawej)

Koleżanki i koledzy żegnają Mariusza Fedzina

Urząd Gminy w Wiszni Malej
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Urząd Gminy Radwanice
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice

tel. 76 831 14 78 
fax 76 831 13 61

sekretariat@radwanice.pl
www.radwanice.pl

Radwanice

Nie jest łatwo zarządzać 
gminą podczas pandemii, 
ale w dolnośląskiej gminie 
Radwanice miejscowy 
samorząd nie poddaje się 
przeciwnościom, a wręcz 
przeciwnie – odnotowuje 
wiele sukcesów przekuwanych 
skrzętnie na wzbogacanie 
infrastruktury i polepszenie 
poziomu życia 
miejscowej społeczności.

Trzeba podkreślić, iż gmina 
Radwanice została beneficjentem 
Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarcze-
go na lata 2014-2021, a środki fi-
nansowe dzięki temu pozyskane 
zostaną przeznaczone na realiza-
cję ambitnego projektu pn. „Rozwój 
oferty kulturalno-edukacyjnej na 
terenie Gminy Radwanice i Zagłę-
bia Miedziowego poprzez utworze-
nie nowoczesnego Domu Kultury 
w Radwanicach”. 

– Powstanie funkcjonalna, 
estetyczna, a przede wszystkim 
bardzo potrzebna placówka kultu-
ralna w stolicy naszej gminy Rad-
wanicach i niezmiernie się z tego 
cieszę – uśmiecha się wójt Paweł 
Piwko. – Jest to projekt bardzo am-
bitny i zarazem kosztowny, ale też 
bardzo oczekiwany przez miesz-
kańców naszej gminy. Takie cen-
trum kulturalne jest u nas potrzeb-
ne, ponieważ z jednej strony będzie 
cementowało naszą społeczność, 
a z drugiej – stanie się zapewne po-
nadlokalnym ośrodkiem kultury. 

Obiekt ten będziemy mogli wyko-
rzystywać przy różnego rodzaju 
uroczystościach, ale też wynajmo-
wać go podmiotom zewnętrznym. 
W Domu Kultury znajdzie się miej-
sce na profesjonalną salę kinową, 
o której marzyli mieszkańcy naszej 
gminy. Będzie również profesjonal-
na gminna biblioteka oraz sale ani-
macyjne choćby do nauki śpiewu 
i gry na instrumentach muzycznych, 
a także sala, którą będzie można 

wynająć na różnego rodzaju uro-
czystości, w tym na kameralne we-
sela, urodziny czy imieniny. Chcę 
też podkreślić, iż projekt podzielony 
jest na część infrastrukturalną, czyli 
utworzenie obiektu w nowoczesnej 
technologii, oraz część dotyczącą 

samej oferty kulturalno-edukacyj-
nej dla lokalnej społeczności, któ-
ra tworzona będzie w trakcie jego 
realizacji oraz w okresie trwałości. 
A najbardziej zależy nam na tym, 

aby ten obiekt był odwiedzany przez 
jak największe rzesze ludzi, aby było 
w nim gwarno, aby po prostu żył.

Najprawdopodobniej budowa 
Domu Kultury w Radwanicach 
rozpocznie się w kwietniu. Jest już 
podpisana umowa z głównym wy-
konawcą przedsięwzięcia i jeśli ter-
miny będą dotrzymywane, to pod 
koniec roku 2022 zadanie zostanie 
ukończone. 

– Koszt całej inwestycji bę-
dzie wiadomy po rozstrzygnięciu 
wszystkich przetargów – wyjaśnia 
wójt Paweł Piwko – ale szacuje 
się, iż wyniesie ponad 15 mln zł, 
w tym jest 12 mln zł dotacji, któ-
ra jest największą w historii gminy 
Radwanice. Warto też podkreślić, 
że przy realizacji kosztochłonnych 
zadań infrastrukturalnych zawsze 
staramy się wesprzeć nasz budżet 
zewnętrznymi dotacjami, bez któ-
rych dynamiczny rozwój naszej 
gminy nie byłby możliwy. Bez fał-
szywej skromności oceniam, że 
potrafimy ubiegać się o róż-
ne, nawet najtrudniejsze 
do zdobycia granty, 
które w rezultacie po-
większają nasz gmin-
ny budżet skiero-
wany przecież 
przede wszystkim 
na wzbogacenie infra-
struktury i zarazem polep-
szenie poziomu życia całej naszej 

społeczności. Właśnie to jest moim 
podstawowym celem i zarazem 
istotną częścią strategii rozwoju 
gminy Radwanice.

Widać wyraźnie, iż radwanic-
kiemu samorządowi zależy na dy-
namicznym rozwoju, ale również 
na tym, aby gmina wyróżniała się 
w powiecie polkowickim. Także 
dlatego, by przez to wyróżnienie 
była dostrzegana przez ludzi, którzy 
chcieliby się tutaj osiedlić, wzboga-
cając gminę nie tylko pod wzglę-
dem ekonomicznym, ale również 
intelektualnym. 

– Rozwinięcie osadnictwa na 
naszym terenie w dalszym ciągu 
jest naszym podstawowym celem 
– konkluduje wójt Piwko – który 
konsekwentnie i długofalowo reali-

zujemy. Dobrze to wszyst-
ko przemyślałem i z reali-

zacji tego priorytetu się 
nie wycofujemy, choć 

wiemy, iż aby osiągnąć 
wyznaczony cel, nie 
wystarczy roku czy 

dwóch. Nie można 
też niecierpliwie 
zmieniać priory-

tetów i kierunków 
rozwoju, bowiem to, co 

się dotychczas zrobiło, pój-
dzie na marne. Trzeba więc cierpli-
wości i konsekwencji w działaniu, 
a owoce wreszcie przyjdą. Warto 
zdać sobie sprawę z tego, iż na-
szą gminę rozwijamy z sukcesem 
poprzez rozbudowę mieszkalnic-
twa jednorodzinnego, a w tym roku 
także wielorodzinnego i jesteśmy 
dobrze postrzegani jako świetne 
miejsce do zamieszkania.

Pandemia spowodowała odpływ 
ludzi z dużych aglomeracji, którzy 
szukają spokojnego miejsca do ży-
cia. W cenie jest czystość powietrza 
i wody, bezpieczeństwo, oddalenie 
od wielkomiejskiego zgiełku i życie 
w mniejszych ludzkich zbiorowo-
ściach, a jednocześnie dobra dostęp-
ność do zdobyczy cywilizacyjnych. 
Wszystkie te warunki spełnia gmi-
na Radwanice, która dodatkowo jest 
świetnie skomunikowana – dzięki 
przecinającym ją dwóm drogom 
krajowym, a przede wszystkim 
trasie S3 i autostradzie A4 – m.in. 
z Zieloną Górą, Lubinem, Legnicą 
i Wrocławiem. 

– Taka jest właśnie nasza gmina, 
dysponująca również bardzo dobrą 
ofertą oświatową, a także kultu-
ralną, która polepszy się znacznie 
po wybudowaniu Domu Kultury 
– dodaje wójt Paweł Piwko. – Ale 
wszystko zależy oczywiście od lu-
dzi, ponieważ nawet najpiękniej-
sza placówka bez odpowiedniej ka-
dry nie będzie wysoko oceniana. 

Priorytetem budowa Domu Kultury

W ludziach tkwi olbrzymi poten-
cjał, tylko czasami trzeba go z nich 
wydobyć.

W gminie Radwanice panuje dzi-
siaj dobra aura. Miejscowy samo-
rząd jest pomysłowy i pracowity, 
a mieszkańcy dostrzegają jego wy-
siłki i potrafią je docenić. W tej 
gminie panuje zgoda, a jak mó-
wili starożytni Rzymianie, „gdzie 
zgoda, tam zwycięstwo” i jednym 
z owoców tej zgody będzie w nie-
dalekiej przyszłości wspaniały Dom 
Kultury. Tę zgodę widać też w mery-
torycznej współpracy wójta z radny-
mi, bowiem w Radwanicach nie ma 
bezproduktywnych i nic nie dają-
cych starć. Za to jest dobra robota na 
rzecz ogółu i dlatego m.in. tegorocz-
ny budżet gminy wynosi 45 mln zł, 
z czego 23 mln zł przeznaczonych 
jest na inwestycje. 

– Jeśli chcemy rozwijać gmi-
nę, to budżet musi być proinwe-
stycyjny i dumny jestem z pracy 
całego naszego urzędu, zaangażo-
wania moich współpracowników 
i mądrych radnych – podkreśla 
wójt Paweł Piwko.

S.G. (TS)

rych dynamiczny rozwój naszej 
gminy nie byłby możliwy. Bez fał-
szywej skromności oceniam, że 
potrafimy ubiegać się o róż-
ne, nawet najtrudniejsze 
do zdobycia granty, 
które w rezultacie po-
większają nasz gmin-
ny budżet skiero-
wany przecież 
przede wszystkim 
na wzbogacenie infra-
struktury i zarazem polep-

zujemy. Dobrze to wszyst-
ko przemyślałem i z reali-

zacji tego priorytetu się 
nie wycofujemy, choć 

wiemy, iż aby osiągnąć 
wyznaczony cel, nie 
wystarczy roku czy 

dwóch. Nie można 
też niecierpliwie 
zmieniać priory-

tetów i kierunków 
rozwoju, bowiem to, co 

się dotychczas zrobiło, pój-

Wójt Paweł Piwko

Wizualizacja Domu Kultury od strony ulicy Przemysłowej

Wizualizacja dziedzińca Domu Kultury w Radwanicach 

Wizualizacja sali widowiskowej 
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Polanica-Zdrój

Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

57-320 Polanica-Zdrój
tel. 74 868 06 00 
fax 74 868 10 46
um@polanica.pl
www.polanica.pl

Rozmowa  
z MATEUSZEM JELLINEM, 
burmistrzem Polanicy-Zdroju

– Spotykamy się 7 kwietnia  
i najprawdopodobniej dzisiaj rząd 
przedłuży obostrzenia związane  
z pandemią. Jak wygląda sytuacja 
w Polanicy-Zdroju?

– Zgodnie zaleceniami i wytycz-
nymi rządu i głównego inspektora 
sanitarnego, wszystkie hotele i pen-
sjonaty na naszym terenie są za-
mknięte. W Polanicy na szczęście 
jest dużo apartamentów i mieszkań, 
których właścicielami są mieszkańcy  
weekendowi, w jakiś sposób ratują-
cy polanicki drobny handel i gastro-
nomię. Ale przyjezdnych turystów 
nie ma i jest przeraźliwie pusto, tak 
zresztą jak w ubiegłym roku. Bardzo 
szkoda, bowiem w Zieleńcu są wspa-
niałe warunki do uprawiania sportów 
zimowych. Jest fajna zima, świetne 
warunki narciarskie, także biegowe, 
choć pogoda jest zmienna, płata róż-
ne figle i codziennie można uprawiać 
inne rodzaje sportów – od letnich po 
zimowe. Rzeczywistość jednak jest 
dla nas niezmierna trudna, wszyscy 
z nadzieją i niecierpliwością oczeku-
ją otwarcia i normalizacji, ale sytua-
cja epidemiologiczna pokazuje, że to 
chyba tak szybko nie nastąpi.

– Ale kuracjusze mogą do was 
przyjechać…

– W uzdrowiskach i sanatoriach 
są goście oraz przyjeżdżają także 
kuracjusze na turnusy covidowe, 
aby podreperować swoje zdrowie. 
Nam jednak najwięcej wpływów 
finansowych przysparzają turyści 
komercyjni, przyjeżdżający do ho-
teli i pensjonatów, w których dzi-
siaj panuje pustka. Do tej pustki za-
czynamy się powoli przyzwyczajać, 
ponieważ już drugi sezon żyjemy  
w takim reżimie sanitarnym i opu-

stoszeniu. Ale długo tak nie pociąg-
niemy, bowiem kończą się rezerwy 
finansowe zarówno w naszym samo-
rządzie, jak i – przede wszystkim –  
u właścicieli hoteli, pensjonatów  
i restauracji oraz innych polani-
ckich biznesów opartych całkowicie  
na turystach.

– Jak dzisiaj wygląda sytuacja 
w Urzędzie Miasta w Polanicy-
-Zdroju? Czy są chorzy urzędni-
cy? Ilu pracowników przebywa na 
kwarantannie? W jakim systemie 
pracujecie?

– W zasadzie cały nasz urząd 
przechorował epidemię i 95 proc. 
pracowników przeszło już Covida, 
łącznie ze mną, moją zastępczynią 
i sekretarzem gminy. Na szczęście 
były to zachorowania raczej niedra-
matyczne i nie było jakichś groźnych 
powikłań. Oczywiście dalej pracuje-

my w reżimie sanitarnym – gdy ktoś 
ma pilną sprawę, to oczywiście może 
przyjść do urzędu, lecz jeśli problem 
jest mniejszej wagi, to załatwiamy tę 
sprawę w sposób zdalny. Wszystko 
dlatego, że staramy się nie narażać 
pracowników i naszych mieszkań-
ców na zachorowania.

– Pandemia to jedna sprawa, ale 
życie idzie dalej i samorząd musi 
realizować tegoroczny budżet. Jak 
wygląda jego realizacja?

– Wszystkie zadania realizuje-
my zgodnie z planem i z uchwalo-
nym budżetem. Niebawem ogłosimy 
przetarg na największą tegoroczną 
inwestycję – budowę nowego przed-
szkola. Oczywiście są przesunięcia 
po stronie wykonawców związane 
z Covidem i zmuszeni jesteśmy do 
przesuwania terminów zakończenia 
odbiorów, ale jesteśmy na to przygo-

towani i nie robimy  
z racji tego więk-
szych problemów. 
Takie to czasy, ta-
kie życie, taki okres 
i musimy to wszyscy 
razem przetrwać. 
Najważniejsze, że 
nie wyhamowuje-
my, a firmy budow-
lane, nasi dostaw-
cy i przedsiębiorcy 
z branż budowla-
nej, drogowej i in-
stalacyjnej też mu-
szą żyć i dać zarobić 
swoim pracownikom  
i podwykonawcom. 
Krótko mówiąc, tu-

taj, gdzie możemy, działamy zgodnie  
z planem i budżetem. A na koniec 
roku weźmiemy pewnie kredyt, ale 
nie wiem jeszcze jak duży. Chcę za-
znaczyć, iż tylko w tym roku z tytułu 
opłaty uzdrowiskowej mamy ponad 
500 tys. zł straty, a ponadto zmniej-
szyła się sprzedaż nieruchomości.  
Z drugiej strony zaciągnięcie kre-
dytu nie będzie stanowiło dla nas 
jakiegoś dużego problemu, bowiem  
w zeszłym roku spłaciliśmy wszyst-
kie zobowiązania finansowe i nie je-
steśmy zadłużeni.

– Czy udaje się wam pozyskiwać 
zewnętrzne fundusze?

– Pozyskujemy z powodzeniem 
zewnętrzne środki finansowe i apli-
kujemy o nie do różnych programów. 
Nasz projekt, w którym Polanica jest 
liderem – razem ze Ścinawą, Lubi-
nem i Chocianowem – dostał dofi-
nansowanie na wymianę oświetlenia 
ulicznego. W tych gminach będziemy 
kompleksowo wymieniali oświetle-
nie uliczne, co pochłonie łącznie po-
nad 40 mln zł, w tym tylko w Pola-
nicy kosztować to będzie 7 mln zł,  
a dofinansowanie zadania wyniesie aż  
85 procent. Poza tym z tarczy gór-
skiej, z Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, otrzymaliśmy prawie 2,2 mln zł,  
które w całości przeznaczamy na 
wymianę miejskiej sieci wodocią-
gowej. Realizujemy także inne za-
dania dofinansowane choćby z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Dwie 
inwestycje drogowe są już rozpoczęte,  
a dzięki grantowi z ministerstwa spor-
tu kończymy budowę boiska wielo-
funkcyjnego i kortów tenisowych.  

Najważniejsze – inwestycje 
i dobra współpraca

Zatem sporo inwestycji jest w trakcie 
i sporo jeszcze przed nami.

– Czas pandemii jest okresem 
swoistej wojny. A na wojnie, jak na 
wojnie, czasami łatwiej jest ata-
kować niż się bronić. Jak zatem 
zachowują się polaniccy radni? 
Czy dobrze się panu współpracuje  
z radą?

– Współpraca moja z panią prze-
wodniczącą rady i radnymi jest bar-
dzo dobra. Radni dobrze zdają sobie 
sprawę z tego, że bez inwestycji i bez 
zgodnego współdziałania nie ma roz-
woju gminy i polepszania poziomu 
życia mieszkańców. Taka jest wła-
śnie współpraca w Polanicy-Zdroju.

– Czy martwi pana to, że w tym 
roku – tak zresztą jak w roku ubie-
głym – organizacja polanickich 
imprez kulturalno-rekreacyjnych 
stoi pod znakiem zapytania?

– Od początku wiele imprez nam 
przepadło, organizację niektórych 
przesunęliśmy, ale sporo wydarzeń 
się nie odbyło i pewnie wiele się nie 
odbędzie. To dla nas spora strata, 
także dla artystów i wykonawców, 
aczkolwiek musimy przeczekać ten 
nienormalny okres i mam nadzieję, 
że lato dużo zmieni, przynosząc wy-
tchnienie i normalizację.

– W tym co pan mówi jest opty-
mizm…

– …i musi być, bowiem w innym 
przypadku byłoby depresyjnie, a ja 
nie należę do ludzi nastawionych 
pesymistycznie do życia. Jestem  
– mimo przykrych sytuacji i tragedii 
ludzkich – pełen nadziei i oczekiwa-
nia na dobry rok. I na to, że zacznie-
my nowe życie.

– A jakieś hasło na dzisiaj?
– Uśmiechajmy się, a przede 

wszystkim – jak najszybciej się 
szczepmy!

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Mateusz Jellin

Wiosna w Polanicy-Zdroju jest zawsze piękna
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Nieruchomość o powierzchni  
3,1106 ha, w skład której wcho-
dzą działki 19/1, 19/2, 20, 21, 23, 
24/4 w obrębie 5 miasta. Nieru-
chomość znajduje się na terenie 
Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Podstrefy, w planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego ujęta jest jako teren dzia-
łalności gospodarczej, komer-
cyjnej (przemysł, budownictwo, 
składy itp.)

Urząd Miejski w Chojnowie 
pl. Zamkowy 1

59-225 Chojnów 
tel. 76 818 82 85 
fax 76 818 75 15

urzad.miejski@chojnow.eu
www.um.chojnow.eu

Chojnów – miasto

Z powodu pandemii ubiegły 
rok był trudny dla całej 
społeczności Chojnowa, 
ale ludzie się nie poddali, 
solidarnie przeciwstawiając 
się wirusowi. Sprawdził się też 
samorząd miasta i podległe 
mu agendy, pracownicy 
oświaty, miejscowa policja 
i straż pożarna. Rok 2021 
też jest niełatwy, ale władze 
Chojnowa potrafią zarządzać 
gminą nawet w niecodziennych 
warunkach, a radni także stają 
na wysokości zadania, zdając 
sobie sprawę z tego, iż tylko 
zgodna współpraca  
może przynieść owoce.

Ekstremalnie niełatwe warunki są 
świetnym testem na prawdziwe przy-
jaźnie, swoistym papierkiem lakmu-
sowym pokazującym ludzkie charak-
tery, a w wypadku samorządu – na 
jego przygotowanie do pracy w czasie 
kryzysu. 

Lekcja zdana na piątkę
W Chojnowie samorząd, organi-

zacje pozarządowe i zwykli mieszań-
cy nieźle odrobili lekcje z zakresu 
ludzkiej solidarności. Dobrze i z po-
święceniem działały i funkcjonują 
przychodnia rejonowa, pogotowie ra-
tunkowe i zatrudnieni w nich lekarze 

łania Covid-19 dla jednostek samo-
rządu terytorialnego. To przebudowa 
wspomnianych ulic – Jerzmanowickiej 
i Bielawskiej oraz budowa skateparku 
i pumptracka.

Warto podkreślić, iż gmina miejska 
Chojnów – w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Legnicko-
-Głogowskiego Obszaru Funkcjonal-
nego na lata 2021-2027 – zgłosiła trzy 
istotne projekty: „Adaptacja dworca 
autobusowego w Chojnowie na budo-
wę Centrum Przesiadkowego łączące-
go linię transportu kolejowego i dro-
gowego wraz z budową parkingu dla 
samochodów osobowych”, „Budowa 
Centrum Integracji Społecznej w Choj-
nowie”, „Budowa ścieżki rowerowej po 
nieczynnej linii kolejowej nr 316 rela-
cji Chojnów – Złotoryja”. Będą także 
przeprowadzane remonty w przedszko-
lach i planowane jest powstanie nowych 
placów zabaw dla dzieci. Trzeba też za-
znaczyć, iż miasto zamierza sprzedać 
nieruchomość znajdującą się na terenie 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej i przygotowuje 30 działek pod 
zabudowę mieszkaniową, wielorodzin-
ną i usługową. S.G. (TS) 

Tutaj lekcje odrobiono

Miasto przygoto-
wuje 30 działek pod 
zabudowę mieszka-
niową, wielorodzinną,  
usługową:

• działki położone 
przy ul. Władysława 
Sikorskiego – ul. Sta-
nisława Maczka o po-
wierzchni od 1019 m kw.  
do 1307 m kw.,

• działki budowlane 
położone przy ul. Wy-
spiańskiego – ul. Zapol-
skiej o powierzchni od 
634 m kw. do 797 m kw.

Kontakt
ze sprzedającym:

Urząd Miejski
w Chojnowie 

pl. Zamkowy 1 
59-225 Chojnów
tel. 76 818 66 84

Miasto oferuje 
do sprzedaży 

Planowane do sprzedaży działki budowlane

i pielęgniarki oraz ratownicy medycz-
ni. Sprawdzają się także pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Chojnowie i ośrodka Nie-
bieski Parasol. 

– Ludzie ci, niosąc pomoc innym, 
narażali własne zdrowie i życie i na-
leżą im się szczególne podziękowania 
– podkreślił burmistrz Jan Serkies.

Nie zawiedli również pracowni-
cy chojnowskich placówek oświato-
wych: żłobka miejskiego, przedszkoli 
miejskich nr 1 i 3 oraz szkół podsta-
wowych nr 3 i 4. Realizowano z po-
wodzeniem program, egzamin klas 
ósmych wypadł świetnie, średnia  
w mieście była wysoka, a w SP nr 4 
przekroczyła średnią krajową. 

– Dyrekcje szkół wraz z nauczy-
cielami wykazali się dużą aktywnoś-
cią w swojej pracy – ocenił burmistrz 
Serkies – ale także pracownicy przed-
szkoli i żłobka mimo trudnego czasu 
z zaangażowaniem wypełniali swoje 
obowiązki. Dziękuję też policji, stra-
ży pożarnej, a także pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Chojnowie.  
I chcę podkreślić, iż urząd był zawsze 
otwarty dla mieszkańców, oczywiście 
z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Dziękuję także naszym mieszkańcom 
za wyrozumiałość i przestrzeganie 
zaleceń sanitarnych.

Ubiegłoroczne priorytety
Covid-19 nie zatrzymał w roku 

2020 infrastrukturalnego rozwoju 
Chojnowa, samorządowi udało się 
zrealizować zaplanowane zadania. 
Największymi i najbardziej kosz-
tochłonnymi przedsięwzięciami 

była realizacja dwóch projektów:  
„Budowa rurociągu przesyłowe-
go wody z ujęć wodnych w Konra-
dówce do Stacji Uzdatniania Wody  
w Chojnowie” oraz „Przebudo-
wa drogi nr 104383D – ul. Asnyka  
w Chojnowie”. Budowa stacji uzdat-
niania wody zapobiegnie przerwom 
w jej dostawie, spadkom ciśnienia 
w kranach, a miasto zyskało dodat-
kowe źródło dostawy wody. Kosz-
tem ponad 725 tys. zł przebudowano  
ul. Asnyka w Chojnowie, ale dzięki 
temu, że gmina została beneficjen-
tem programu Funduszu Dróg Sa-
morządowych, otrzymała dofinan-
sowanie tego zadania w wysokości 
ponad 495 tys. zł.

Najważniejsze inwestycje
w roku 2021

W tym roku w Chojnowie zapla-
nowano dochody budżetowe w wy-
sokości 62 869 362 zł, natomiast wy-
datki majątkowe (inwestycyjne) mają 
wynieść 5 525 450 zł. Realizowane 
będzie zadanie „Budowa terenu re-
kreacyjnego – skateparku i pumptra-
cka wraz z dojściami i elementami 
małej architektury”, a miejscowy sa-
morząd mocno liczy na dofinansowa-
nie tej inwestycji przez Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu w ramach Programu Spor-
towa Polska oraz przez Fundację 
KGHM Polska Miedź. Ponadto bu-
dowane jest oświetlenie przy ulicach 
Legnickiej i Andersa w Chojnowie, 
a kolejnym przedsięwzięciem bę-
dzie realizacja projektu „Przebudowa  
ul. Bielawskiej w Chojnowie z bu-
dową parkingów i chodników wraz  
z wykonaniem sieci oświetlenia 
ulicznego, przykanalików kanaliza-
cji deszczowej i przełożeniem istnie-
jącego hydrantu” – od skrzyżowania 
ul. Dąbrowskiego do wiaduktu kole-
jowego. Trwa procedura przetargowa.

– Jak tylko otrzymamy pozwolenie 
na budowę, to ogłosimy przetarg na 
budowę sieci wodociągowej kanaliza-
cji sanitarnej w ulicach Leśnej i Wrzo-
sowej – dodaje burmistrz Jan Serkies. 
– A przed nami jeszcze budowa sie-
ci wodociągowej z przyłączami sieci 
wodno-kanalizacyjnej dla planowane-
go zespołu domków jednorodzinnych 
przy ul. Sikorskiego i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Goliszowie. 
Poza tym w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych zostanie złożony 
wniosek o dofinansowanie przebudo-
wy ul. Jerzmanowickiej, a wcześniej 
złożyliśmy wnioski o dofinansowanie 
dwóch inwestycji w ramach Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
– ze środków z funduszu przeciwdzia-

Ulica Adama Asnyka po przebudowie
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Przed miesiącem w tym miejscu 
wspominałem trudny  
dla Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu (i nie tylko)  
ubiegły rok i cieszyłem się,  
że po przerwie znowu możemy 
wędrować po muzealnych salach. 
Nie trzeba było wiele czasu,  
by „pandemiczny rechot”  
znowu się odezwał.

Kiedy piszę ten tekst, Muzeum  
Narodowe we Wrocławiu i jego od-
działy: Muzeum Etnograficzne i Pawi-
lon Czterech Kopuł znowu są nieczyn-
ne (Muzeum Panorama Racławicka 
jest zamknięte z powodu remontu). 
W związku z decyzją rządu o wpro-

wadzeniu lockdownu w całej Polsce 
jest jak jest. Być może, kiedy ta gaze-
ta będzie już u Czytelników, wszystko 
wróci do normy, bo ograniczenia mają  
potrwać do 9 kwietnia. Jak jednak 
będzie? Czy rozprzestrze-
nianie się wirusa zostanie 
wstrzymane? Czy chociażby 
małymi kroczkami wracać 
będziemy do czasów radości 
i normalności?

Na te pytania chwilo-
wo nie znamy odpowiedzi. 
Wiem natomiast, że już dru-
gi rok z rzędu ani ja, ani moi 
znajomi, ani nikt inny w sobotę po-
przedzającą Niedzielę Palmową nie 
mógł wziąć udziału w tradycyjnie or-

ganizowanym w Muzeum Etnogra-
ficznym kiermaszu wielkanocnym. 
Nie było więc okazji do kupienia pięk-
nych palm z ziół i barwionych kwia-
tów, różnorodnych pisanek (wykony-

wanych techniką batikową, 
rytowniczą, aplikacyjną), 
stroików wielkanocnych… 
Mogliśmy jedynie powspo-
minać. No i wierzyć, że jed-
nak już za rok będzie tak jak 
być powinno.

Miesiąc temu zaprasza-
łem na nowo otwartą wy-
stawę „BYpass. Wystawa 

pandemiczna”, która zorganizowana 
została w Pawilonie Czterech Kopuł 
Muzeum Sztuki Współczesnej. 

– „BYpass…” to nasz muzealny za-
bieg ratujący, pozwalający nam prze-
trwać trudny czas – mówiła Barbara 
Banaś, zastępca dyrektora Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. – To pre-
zentacja, będąca swoistym uzupełnie-
niem naszej kolekcji stałej prezento-
wanej w Pawilonie Czterech Kopuł, 
ukazująca szereg niezwykle ciekawych 
zjawisk i osobowości artystycznych, 
których nie udało się pokazać w ra-
mach głównej ekspozycji. 

Miejmy nadzieję, że już wkrótce 
rzeczywiście będzie okazja do obej-
rzenia tych prac. Podobnie jak przygo-
towywanej w ostatnich dniach przed 
„świątecznym” lockdownem w Mu-

Wirtualne spotkania zeum Narodowym wystawy „W głę-
bi obrazu”. Pomysłodawcy projektu 
Łukasz Huculak (Wydział Malarstwa 
ASP Wrocław) i Jadwiga Sawicka  
(Instytut Sztuki Uniwersytetu Rze-
szowskiego) stworzyli prace inspiro-
wane wybranymi obrazami z kolekcji 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 
Sparafrazowali mniej lub bardziej nie-

pozorne fragmenty ich kompozycji  
i elementy drugiego planu, nadając 
muzealnym obiektom nowe znacze-
nia w kontekście przeżywanych ak-
tualnie ogólnoświatowych kryzysów. 
Dyskretnie włączają się ze swoimi 
„aktualizacjami” w muzealną narra-
cję, dialogując zarazem z problemami 
współczesności...

Chwilowo pozostaje internet i sze-
reg wirtualnych, zresztą niezwykle cie-
kawych, spotkań ze sztuką i o sztuce.  
Co i kiedy – na bieżąco na stronie 

mnwr.pl. Nie tak dawno Muzeum Et-
nograficzne we Wrocławiu przygo-
towało wykład online prof. Marcina 
Wodzińskiego towarzyszący wysta-
wie „Jorcajt – czas chasydów” (Gdzie 
mieszkali chasydzcy przywódcy,  
a gdzie ich zwolennicy? Jaki to mia-
ło wpływ na chasydzką duchowość? 
Skąd i dokąd pielgrzymują chasydzi 
na jorcajt?). Czeka też cykl filmików 
ARTEfakty. Prowadzony jest online 
„Kurs historii sztuki” oraz intrygujące 
spotkania z obrazami.  (mm)

W ramach cyklu ARTEfakty, Marta Derejczyk z Muzeum Etnograficznego opowiada o XIX-wiecznej pozytywce 

O znajdującym się w naszych zbiorach arcydziele Francisco de Zurbarána „Chrystus przy kolumnie 
biczowania”, jednego z najwybitniejszych malarzy hiszpańskiego baroku, opowiada online  
Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu 
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Premiera Judy. Na końcu tęczy  
Petera Quiltera we  
Wrocławskim Teatrze Komedia  
wciąż przed nami – pandemia 
przesuwa kolejne terminy  
w czas niewiadomy. – I dalej  
nie widać światełka w tunelu  
– nie kryje rozczarowania  
WOJCIECH DĄBROWSKI,  
który spektakl reżyseruje.  
– A ludzie mają dosyć ekranów, 
chcą teatru żywego…

To prawda, bo teatru żywego ża-
den ekran zastąpić nie potrafi, tym 
bardziej że Judy. Na końcu tęczy, opo-
wieść o ostatnich miesiącach życia 
Judy Garland, to wielki 
teatralny przebój, a przy 
tym spektakl bardzo dla 
jego twórców wymagają-
cy. Justyna Szafran, która 
wciela się w postać Judy 
Garland (na scenie towa-
rzyszyć jej będą Paweł 
Okoński w roli pianisty 
Anthony’ego i Mariusz 
Ochocimski w roli ostat-
niego męża Judy, Mickey’a Deansa), 
ma z wielkimi artystkami doświad-
czenie – jej teatralna Edith Piaf żyje 
w pamięci tych, którzy spektakl mieli 
szczęście podziwiać, i tych, co wciąż 
wracają do jej nagrań piosenek Piaf. 

– Ja w obu artystkach widzę du-
żo podobieństw, choć ich repertuar 
był zupełnie inny – mówi Justyna 
Szafran. – Do końca były ducho-
wymi dziećmi, 
a śpiewanie by-
ło ich życiem…  
I obie zmarły, 
mając 47 lat. Tyle,  
ile ja mam teraz 
– uśmiecha się aktorka. I przyzna-
je: – Boję się, bo ta rola to wielkie 
wyzwanie. Nie chcę Judy naślado-
wać, ale chcę oddać całą pasję jej 
życia! Najpierw widziałam to życie 
jako dramat, ale Wojciech Dąbrow-
ski, reżyserujący Judy…, poprowa-

dził to inaczej, pokazując 
też jasną stronę bohater-
ki, jej radość śpiewania, 
jej miłości, mężczyzn, 
z którymi jej się nie za-
wsze układało, ale któ-
rych kochała i którzy ją 
kochali. Taka przejmu-
jąca droga – od euforii 
do życiowego końca… 
I teraz widzę, że reży-

ser miał rację, że wiele w tym ży-
ciu było jasności, choć opowiedzenie 
tej drogi w ciągu półtorej godziny  
nie będzie łatwe.

– Pracujemy, ale mam wraże-
nie, że przede wszystkim dla psy-

choterapii – wzdycha Wojciech  
Dąbrowski, kiedy jasne już się sta-
ło, że po raz kolejny premiera się  
oddala. – Światełko w tunelu jest 

coraz dalej. Nie 
poddajemy się 
jednak i tworzy-
my nadal opo-
wieść o Judy 
Garland i koń-

cu jej tęczy. To była wielka gwiaz-
da, przed którą chyliły głowy ta-
kie sławy jak choćby Frank Sinatra.  
W sztuce Judy mówi: „To nie ja 
ich poznawałam, tylko oni mnie”.  
I to jest prawda. 

Z jednej więc strony – wielka ka-
riera, śpiew, który nade wszystko ko-
chała, ekran i scena, na których królo-
wała, z drugiej – osobiste życie, pełne 
komplikacji, ale i pełne miłości. 

– Pięć razy wychodziła za mąż  
– uśmiecha się Wojciech Dąbrowski. 
– Przecież tych mężczyzn kochała 
i oni kochali ją… Owszem, można 
myśleć, że miała wszystko – sławę, 
talent, pieniądze. Ale w sztuce Judy 
mówi: „Ja po prostu chcę być kocha-
na”. Bo to było dla niej najważniej-
sze. Z jednej strony wielka artystka, 
z drugiej – po prostu kobieta. I to 
chcemy pokazać, te dwie strony Judy. 

A do tego – jej wielkie przebo-
je, muzycznie opracowane przez 

Bartka Pernala, a przetłumaczone 
znakomicie przez Michała Rusin-
ka. Próby trwają, powoli wchodzą 
w ostatni etap. 

– Wiele o naszej boha-
terce rozmawiamy – mówi  
Wojciech Dąbrowski.  
– Uczymy się od niej tego 
najważniejszego: że trzeba 
żyć, że czas bardzo szybko 
mija, że radość chwili to 
coś, co nas uskrzydla.

Kiedy premiera? Trud-
no zgadnąć, aktorzy wchodzą  
w przedpremierowy nerwowy świat 
niepewnie i bardzo niekomfortowo. 

– Nie wiem przez te zmiany ter-
minów, czy już się mam bać, czy 
jeszcze nie – uśmiecha się Justyna  

Szafran. – Pracujemy dla ludzi  
– dodaje Wojciech Dąbrowski. – Dla 
widzów, którzy już bardzo tęsknią 

za prawdziwym, żywym 
teatrem. Ale pracujemy  
i dla siebie, to ciągła pra-
ca nad aktorskim war-
sztatem, tyle że wszyscy 
jesteśmy już zmęczeni  
– tak ie przeciąganie  
w czasie przygotowania  
do premiery jest czymś  
dla nas bardzo trudnym. 

A my, widzowie, teatromani, cze-
kamy na Judy… Bo naprawdę tęsk-
nimy za teatrem – żywym, pokazu-
jącym wiele istnień, wiele światów 
i wiele emocji. 

Anita Tyszkowska

Chciała być kochana… 

Od lewej: Mariusz Ochocimski – ostatni mąż Judy Mickey Deans, Paweł Okoński – pianista Anthony, 
Justyna Szafran – Judy Garland, na proscenium siedzi reżyser spektaklu Wojciech Dąbrowski  
– oni wszyscy, tak jak my, teatromani, czekają na czas premiery „Judy. Na końcu tęczy”
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Rynkowy 
bigos
»	Niem ie ck i  A l l i a n z 

przejmuje polską część bry-
tyjskiej Avivy (kiedyś Com-
mercial Union). W transakcji 
biznes Avivy w naszym kraju 
został wyceniony na 2,7 mld  
euro, czyli około 12,5 mld zł. 
To znacznie więcej niż speku-
lowano przy okazji rozważania 
możliwości sprzedaży ubezpie-
czyciela.
»	Czas pandemii to wzrost 

cyberprzestępczości. Powstały 
np. sklepy internetowe, które 
oferują dostęp do produktów, na 
które jest duży popyt w dobie 
pandemii, takich jak masecz-
ki czy zestawy do przeprowa-
dzania testów na Covid-19. Jak 
podaje „Computerworld”, tylko 
w Wielkiej Brytanii udało się 
już zamknąć 2 tys. fałszywych 
stron www, numerów telefonów 
i adresów e-mail, a także do-
prowadzić do 156 aresztowań.
»	W ostatnich miesiącach 

odnotowano także duży wzrost 
e-maili phishingowych, które do-
tyczą szczepionek na Covid-19. 
Jak podaje National Fraud Intelli-
gence Bureau w Londynie, hake-
rzy zgarnęli już 34,5 mln funtów 
i wszystko pochodzi z oszustw 
związanych z koronawirusem.  
To ok. 184 mln zł. 
»	Zarząd kontrolowanej 

pośrednio przez Grzegorz Haj-
darowicza spółki KCI rozwa-
ża możliwość sprzedaży Gremi 
Media – wydawcy „Rzeczpo-
spolitej” i „Parkietu”. Przed 
laty przejęcie „Rz” było poli-
tyczno-biznesowym działaniem 
rządu PO.
»	Elon Musk sprzedaje ko-

lejne swoje posiadłości. Uzyska-
ne pieniądze inwestuje w plan 
podboju i kolonizacji Marsa. 
Majątek Muska jest szacowany 
na ponad 200 mld dolarów.
»	Giełda Papierów Warto-

ściowych w Warszawie zajęła 
pierwsze miejsce wśród euro-
pejskich giełd pod względem 
dynamiki wzrostu obrotów ak-
cjami w 2020 roku. Obroty se-
syjne na Głównym Rynku GPW 
wzrosły w 2020 roku o ponad 
50 proc., a handel akcjami na 
rynku NewConnect zwiększył 
się przeszło dziewięciokrotnie.

Do rynkowego garnka zaglądał
Damian Bukowiecki

Targi Regiony 
Turystyczne „Na Styku 
Kultur” to najważniejszy 
przystanek na drodze 
do upragnionego 
wypoczynku!  
W myśl frazy: „Cudze 
chwalicie, swego nie 
znacie” udowodnią,  
że zapierających dech  
w piersiach krajobrazów 
i żyjących tam pełnych 
pasji ludzi nie trzeba 
szukać daleko  
za granicą. 

Łódzkie targi – zgodnie z na-
zwą – niezmiennie pozostaną miej-
scem spotkań: ciekawych świa-
ta ludzi i turystycznych inspiracji.  
W tym roku skupią się na różniących 
się kulturowo, przyrodniczo i etno-
graficznie polskich regionach tury-
stycznych. Będą zachęcać do pozna-

Komenda Główna Policji  
i FinCERT.pl – Bankowe Centrum 
Cyberbezpieczeństwa ZBP 
ostrzegają przed próbami 
oszustw przy inwestowaniu  
w kryptowaluty  
oraz na rynku Forex.

Inwestycje w kryptowaluty,  
a także na rynku Forex co do zasa-
dy są legalne, ale oszuści wykorzy-
stując fałszywe serwisy internetowe, 
podszywają się pod pośredników  
i oferują ułatwienia w inwestowaniu. 
Przestępcy nakłaniają do zainwesto-
wania pieniędzy, obiecując wysokie 

i szybkie zyski bez ryzyka. Propo-
nują pomoc przy inwestowaniu. Za-
lecamy wysoką ostrożność przed 
podjęciem decyzji o przeznaczeniu 
pieniędzy na taki cel.

Wyłudzeń dokonują osoby, które 
podają się za tzw. brokerów inwesty-
cyjnych – pracowników firm pośred-
nictwa i doradztwa inwestycyjne-
go. Firmy te reklamują swoje usługi  
w mediach społecznościowych, ser-
wisach internetowych oraz aplika-
cjach mobilnych. Przyciągają uwagę  
i starają się uwiarygodnić swój prze-
kaz za pomocą wizerunku „przecięt-
nego Kowalskiego”, który szybko 

zyskał dzięki współpracy z „pośred-
nikiem”, i powszechnie znanych  
i rozpoznawalnych osób (sportowców, 
polityków, aktorów, dziennikarzy,  
celebrytów) – bez ich wiedzy, zgo-
dy i na podstawie zmanipulowanego  
przekazu.

Tego typu oferta jest niepraw-
dziwa i zazwyczaj kończy się utratą 
pieniędzy. Dlatego trzeba być bar-
dzo czujnym i uważnym. Nie wolno 
działać pochopnie.

Jeśli przeczytasz artykuł czy post 
w mediach społecznościowych lub 
skontaktuje się z tobą osoba, która 
proponuje: szybki i wysoki zysk dzię-

ki inwestycji w kryptowaluty lub na 
rynku Forex, instalację aplikacji na 
telefonie lub komputerze, która ma 
posłużyć do zakupu kryptowaluty lub 
wykonania operacji na rynku Forex, 
wsparcie w inwestycjach i obsłudze 
aplikacji przez „analityka”, którzy 
zadzwoni do ciebie i udzieli pomo-
cy, zastanów się, zachowaj zdrowy  
rozsądek i ostrożność.

No i na koniec podstawowa zasa-
da wszystkich rynków finansowych: 
Nie inwestuj w coś, czego nie znasz, 
czego nie rozumiesz, co budzi choć-
by najmniejsze twoje wątpliwości. 

(ipr)

Inwestycyjne pułapki

Odkrywamy 
Polskę na nowo
wania tego, co mamy na 
wyciągnięcie ręki. Stwo-
rzą miejsce i klimat do 
zaprezentowania ofert 
turystycznych przygoto-
wanych przez tourope-
ratorów, biura podróży, 
gospodarstwa agrotury-
styczne, pensjonaty, ale 
też ośrodki uzdrowisko-
we, sanatoria, obiekty 
SPA, porty i przystanie. 
Kompleksową propo-
zycję dla siebie znajdą 
wszyscy, którzy planują 

wyruszyć w drogę: pieszo, 
rowerem, kajakiem, samo-
chodem czy kamperem.

Podczas Targów „Na Sty-
ku Kultur” słowo „wypoczy-
nek” zostanie odmienione 
przez wszystkie przypadki. 
Coś dla siebie znajdą oso-
by zainteresowane turystyką 
rodzinną, kulinarną, górską, 
wodną, biznesową, miejską, 
zdrowotną, ekstremalną  
i weekendową. Odwiedza-
jący imprezę spotkają się  
z fotografami, autora-
mi książek, lokalnymi od-
krywcami oraz blogerami.  
Wezmą udział w aktyw-
nościach związanych z ob-
chodami 200-lecia Łodzi 
Przemysłowej oraz w Ogól-

nopolskim Festiwalu  
Da ń Reg iona l nych  
i Tradycyjnych. W koń-
cu poznamy też laureata 
konkursu o „Perłę Wo-
jewództwa Łódzkiego”,  
a to tylko niektóre z pla-
nowanych wydarzeń. 

Targi „Na Styku Kul-
tur” zadebiutują w tym 
roku w Atlas Arenie, 
jednej z największych 
hal widowiskowo-spor-
towych w Polsce. Hala 
mieszcząca się w poło-
żonej na styku autostrad 

Łodzi, ale również w bezpośrednim 
sąsiedztwie dworca kolejowego, daje 
możliwość szybkiego i bezpiecznego 
dotarcia na imprezę z niemal każde-
go miejsca w Polsce. Jej ogromna 
przestrzeń wystawiennicza pozwala 
sprostać wszystkim wymogom sa-
nitarnym stawianym przed branżą 
eventową, co ma sprawić, że podczas 
imprezy bezpiecznie czuć się będą 
zarówno wystawcy, jak i osoby, któ-
re przyjdą zapoznać się z ich ofertą.

Już dziś zaplanuj obecność 
na łódzkich targach w dniach  
21-23.05.2021 i przekonaj się na 
własnej skórze, skąd bierze się po-
pularność imprezy wśród zwiedza-
jących! Odkryj na nowo Polskę i jej 
turystyczne walory razem z Targami 
„Na Styku Kultur”! 

(nsk)
„Gmina Polska” od wielu lat towarzyszy łódzkiej imprezie, bo promocja szeroko rozumianej turystyki to dla samorządów 
znakomita okazja na pokazanie swoich możliwości, walorów, wyjątkowych miejsc i ludzi 
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Radwanice – str. 7

Polanica-Zdrój – str. 8

Wisznia Mała – str. 6

Wiosna kojarzy się 
z czymś nowym, 
radosnym. I tak jest. 
Wiosna we wrocławskim 
zoo, a dokładnie mówiąc 
początek wiosny,  
stał pod znakiem 
narodzin małej żyrafy 
siatkowanej.

Żyrafy we wrocławskim ogro-
dzie zawsze wzbudzały zaintereso-
wanie. No, bo to zwierzęta różniące 
się od innych. A dodatkowo mają 
w sobie coś cudownego. Te ruchy, 
ta gracja i w końcu te oczy. Jedy-
ne takie, chciałoby się powiedzieć. 
Kto tego dotychczas nie zauważył  
i podczas spotkania z żyrafami 
zwracał jedynie uwagę na ich szy-
je, gorąco zachęcam do spojrzenia 
im w oczy…

No, ale wracam do narodzin  
w ogrodzie nad Odrą. Jak relacjono-
wała Agnieszka Chałupka, opiekun-
ka zwierząt z wrocławskiego zoo, 
akcja porodowa trwała około 40 mi-
nut i przebiegała książkowo – bez 
komplikacji, chociaż żyrafy rodzą 
się w spektakularny sposób, bo wy-
ślizgują się na ziemię z wysokości 
około 1,5 metra. Od razu też można 
było rozpoznać, że na świat przyszła 
samiczka.

Żyrafia córka Imary i Rafikiego 
otrzymała imię Inuki, co – jak in-
formują pracownicy wrocławskiego 
ogrodu zoologicznego – w języku 
suahili oznacza „Zapach”. 

– Wszystkie nasze żyrafy ma-
ją imiona, które pochodzą z języka 
suahili, którym posługują się miesz-
kańcy terenów w Afryce, gdzie wy-

stępuje ten gatunek. Imara ozna-
cza „Odwagę”, Rafiki „Przyjaciela”, 
Shani „Szkarłatną”, a Nala „Poda-
rek”. Imię Inuki wymyślili koledzy, 

którzy obserwowali kondycję i za-
chowanie żyrafki po jej narodzinach 
– opowiada na stronie wrocławskie-
go ogrodu Agnieszka Chałupka.

– Przyzwyczailiśmy się myśleć 
o niektórych gatunkach zwierząt 
jako o stałych, pewnych elemen-
tach krajobrazu – mówi Radosław 
Ratajszczak, prezes wrocławskie-
go zoo. – W przy-
padku Afryki pierw-
sze skojarzenia to 
słoń, lew, hipopotam 
i właśnie żyrafa. Naj-
częściej w kontek-
ście popkultury, czyli np. filmów 
takich jak „Król Lew”. Tymcza-
sem bezpiecznych ostoi dla dzikich 
zwierząt już tam prawie nie ma.  
W miarę bezpiecznie żyją tylko 
na terenach parków i re-
zerwatów, które są ogro-
dzone, monitorowane  
i pilnowane przez uzbro-
jonych strażników. Mimo 
takich środków ochro-
ny nie odnosimy sukce-
sów – liczebność tych 
zwierząt spada. Powo-
dem jest przede wszyst-
kim kłusownictwo i rozwój osadni-
ctwa oraz transportu, ale nie tylko, 
bo również zmiany klimatu. Jeśli 
nie zaczniemy szerzej działać na 
rzecz ochrony przyrody, to pozo-
staną nam tylko fil-
my i ogrody zoolo-
giczne by zobaczyć 
dzikie zwierzęta  
– dodaje dyrektor 
Ratajszczak.

Zresztą o problemach z ochroną 
zwierząt pisaliśmy w tym miejscu 
wielokrotnie. Podobnie zresztą jak 
i o tym, że właśnie ogrody zoolo-
giczne, w tym wrocławskie zoo, 
prowadzą bardzo aktywną działal-

Mała, piękna, siatkowana
ność związaną z ochroną dzikich 
zwierząt. Między innymi właśnie 
temu służy Fundacja Dodo, powo-
łana do życia w 2016 roku. Jej ce-
lem jest ratowanie dzikich zwie-

rząt w miejscu ich 
występowania. 

– Nasza fundacja 
jest mała, ale bar-
dzo prężnie dzia-
ła. Nie dysponujemy 

wielkimi pieniędzmi, więc bardzo 
skrupulatnie nimi rozporządzamy. 
Przede wszystkim 96 proc. zebra-
nych środków finansowych trafia 
bezpośrednio na ratowanie zwie-

rząt, bo nie generujemy 
niemal wcale kosztów 
własnych. Współpracuje-
my tylko ze sprawdzony-
mi organizacjami, które 
faktycznie chronią zwie-
rzęta. Wiemy, że powo-
li, ale systematycznie po-
prawiamy stan dzikiej 
przyrody w kilku rejo-

nach świata, bo ważna jest ciągłość  
i systematyczność. Jednorazowe ak-
cje niewiele albo nic nie zmieniają  
w dłuższej perspektywie – mówi 
Radosław Ratajszczak.

Wa r t o  w ie -
dzieć,  że każ-
dy odwiedzający 
zoo również mo-
że wesprzeć dzia-
łania, których ce-

lem jest ratowanie zagrożonych 
zwierząt. Wystarczy kupić o zło-
tówkę droższy bilet wstępu („Zoo 
na ratunek”) i stać się uczestni-
kiem wielkiej akcji pomocowej. 

(ipr)

Ogród zoologiczny we Wrocławiu ma kolejną żyrafę. W drugiej połowie marca na świat przyszła Inuki. 
To duże i radosne wydarzenie, bo żyrafa siatkowana należy do zagrożonych wymarciem 
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